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Predsedoval: Tine Remškar, predsednik 
Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Tine Remškar: Tovarišice in tovariši poslanci! Zače- 
njam 15. sejo Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 44. člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Za današnjo sejo prosijo, da jim opravičimo odsotnost naslednji tovariši 
poslanci: Ivo Janžekovič, Ludvik Jerebic, Boris Kocijančič, Franc Popit in pa 
Franc Lubej. Hkrati s tem ugotavljam, da je današnja seja zbora sklepčna. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 14. seje Republiškega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o financiranju družbeno- 

političnih skupnosti v SR Sloveniji; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prispevkih in davkih ob- 

čanov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnit- 

vah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o plačevanju stroškov za 

zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb; 
6 obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 

zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe in 
8. vprašanja poslancev. 
Ima kdo kakšen predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne 

javi se nihče.) Ker takih predlogov ni, ugotavljam, da je predlagani dnevni 
red sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 14. seje Republi- 
škega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kake pripombe k temu zapisniku? 
(Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da pripomb k zapisniku ni in da je zapisnik 
s tem tudi odobren. 
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Preden bi prešli na 2. točko dnevnega reda, predlagam, da bi 2., 3., in 
4. točko dnevnega reda obravnavali na skupni seji Republiškega in Organi- 
zaeijsko-političnega zbora. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ce se strinjate odrejam kratek odmor. Seja se bo nadaljevala takoj. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.05. Skupna seja Republiškega zbora in 
Organizacijsko-političnega zbora se je začela ob 9.10.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Prehajamo na 2. točko dnev- 
nega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o finan- 
ciranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Izvršni svet je predlog zakona pismeno obrazložil, za svojega predstavnika 
pa je določil člana Izvršnega sveta Rika Jermana. 

Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k pismeni obrazložitvi še ustno 
obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega 
sveta Skupščine SRS želim dati obrazložitev k obema zakonoma, ki sta vam 
danes predložena v sprejem. 

Julija 1964 je Zvezna skupščina sprejela temeljni zakon O' prispevkih in 
davkih občanov ter zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Na 
osnovi teh dveh zveznih zakonov sta vam danes predložena v potrditev 
ustrezna republiška zakona, ki v skladu s pooblastili temljnega zakona urejata 
to materijo za naše področje. Čeprav je bila ob sprejemanju zveznih zakonov 
že dana izčrpna obrazložitev, mi dovolite, da danes še enkrat na kratko ozna- 
čim bistvena družbeno-politična obeležja predloženih zakonov. 

Nagel razvoj naših družbenoekonomskih odnosov, zlasti še uspešno uve- 
ljavljanje komunalnega sistema kot enega od bistvenih elementov naše druž- 
bene ureditve, zahteva postopno* prilagajanje celotnega sistema dolžnosti in 
pravic družbeno-političnih skupnosti do občanov in obratno. Ti odnosi se sicer 
urejajo še z mnogimi drugimi predpisi, toda na njihovem najbolj pomembnem 
področju jih ureja prav vsebina predloženih zakonov. Oba zakona, čeprav 
formulirana vsak posebej, predstavljata v tem pogledu organsko celoto. V obeh 
primerih gre za zakonodajno konkretizacijo' pomembnih načel naše ustavne 
ureditve. Ustava namreč naglaša, da je samostojno določanje in razporejanje 
sredstev za potrebe družbenega standarda ena od osnovnih samoupravnih pra- 
vic vsake družbeno-politične skupnosti. Obenem pa ustava nalaga občanom 
tudi dolžnost, da pod enakimi pogoji prispevajo sredstva za financiranje druž- 
benih služb in vseh tistih ukrepov, ki so jih sami po demokratičnem postopku 
sprejeli na zborih volivcev ter v svojih skupščinskih organih od federacije pa 
do občine. 

Naša dosedanja zakonska ureditev teh, z novo ustavo določenih načel ni 
ustrezno uveljavljala. Ta ureditev je slonela pač na stopnji ekonomskega in 
družbeno-političnega razvoja, kakršen je veljal v času, ko so si ti predpisi 
sprejemali. Dosedanja ureditev je izhajala iz načela, da je tako vire kot tudi 
stopnje prispevkov in davkov občanov za potrebe splošne potrošnje od fede- 
racije pa do občin določala, razen v materialno manj pomembnih izjemah, 
federacija sama. Takšno centralno določanje obsega splošne potrošnje, kakor- 
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koli je bilo v obdobju njegove uveljavitve praktično in smotrno, je nosilo 
s seboj mnoge težave, ki so tekom nekaj let postale resna ovira pri nadaljnjem 
razvoju samoupravnosti družbeno-političnih enot, zlasti komun. Predvsem pa 
so slabile materialno osnovo družbenih služb, oziroma njihovo vzporedno rast 
z razvojem gospodarstva. 

Posledica centralnega določanja obsega splošne potrošnje, je tudi delitev 
teh sredstev na posamezne nosilce odgovornosti za razvoj družbenih služb. 
Takšna delitev pa v zadnjih letih ni bila uspešna in zadovoljiva, čeprav so bili 
vloženi veliki napori, da se najdejo čimbolj ustrezna delitvena merila. V veliki 
meri je prihajalo do nesorazmerij med dodeljenimi sredstvi in potrebami za 
razvoj družbenih služb, predvsem zato, ker je bila pretrgana neposredna zveza 
med odločanjem občana v svoji skupščini; koliko' in za katere neposredne po- 
trebe bodo namenjena proračunska sredstva ter med odločanjem na central- 
nem mestu o stopnjah prispevkov in davkov, iz katerih so se ta sredstva formi- 
rala. Tako so skupščine odločale predvsem o tem, kako bodo uporabile finančna 
sredstva, ki jih je prinašala taka delitev, ne pa tudi o oblikovanju teh sredstev. 

Že v sedanjm sistemu financiranja družbeno-političnih skupnosti je bil 
obseg sredstev njihovih proračunov odvisen od osebnega standarda občanov. 
Celotni sistem financiranja je že do zdaj slonel na načelu, da dohodki politično- 
teritorialnih enot naraščajo ali upadajo, sorazmerno z nivojem osebnih do- 
hodkov in potrošnje državljanov. Tako kot že omenjeno, se to načelo ni reali- 
ziralo skozi delitev med federacijo1, republiko, okrajem in občino na podlagi 
samostojnega odločanja vsake družbeno-politične skupnosti. 

Zgodovinsko pogojen razvoj posameznih področij je predvsem narekoval 
različne potrebe glede razvoja določenih družbenih služb. Znano je, da je 
predpogoj intenzivnega gospodarstva, predvsem ustrezen nivo prosvetno-kul- 
turnih, izobraževalnih in raziskovalnih služb. Zato so potrebna intenzivnejša 
vlaganja v te družbene dejavnosti, saj bi brez njih investicijske naložbe v go- 
spodarstvu ne dajale pričakovanih rezultatov. 

Naš gospodarski razvoj pa nujno odpira tudi vrsto novih problemov v 
zvezi z urbanizacijo prebivalstva. Take probleme lahko rešujejo le ustrezno 
razvite družbene službe. Čeprav bi bila merila za delitev še tako dobro- izobli- 
kovana, ne bi mogli na dosedanji način zagotoviti zadovoljive materialne osnove 
za kriterij družbenih potreb. Te se namreč v vsaki družbeno-politični skupnosti 
izražajo v drugačni obliki in v drugačnem obsegu. 

Ker je dosedanja delitev potekala od zgoraj navzdol, so pripadala komuni 
pravzaprav le sredstva, ki so preostala po zagotovitvi potreb federacije, re- 
publike in okraja. Zato je povsem razumljivo, da je dala nova ustava vsaki 
politično-teritorialni skupnosti možnost, da samostojno določi obseg in vsebino 
splošne potrošnje. Tak obseg pa mora seveda izhajati iz produktivnosti dela 
njenih občanov in iz ekonomske sposobnosti njenega gospodarstva. Novo načelo 
odločanja stopenj prispevkov in davkov občanov je zato posebej pomembno 
prav za komuno, ker tudi težišče našega družbenega razvoja prenašamo vse 
bolj na občino. 

Upoštevati moramo, da mora biti obseg splošne potrošnje v pravilnem 
sorazmerju z ostalimi oblikami potrošnje nacionalnega dohodka. Splošna po- 
trošnja predstavlja namreč skupaj z osebno in z investicijsko potrošnjo ne- 
deljivo celoto. Ta celota mora biti vedno v mejah ustvarjenega nacionalnega 
dohodka. Vsakomur je znano, da prestopanje teh meja vnaša v naše celotno 
javno življenje elemente nestabilnosti; posledice tega pa so najbolj očitne prav 
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na področju družbenih služb, ki predstavljajo pretežen del splošne potrošnje. 
Prav v letošnjem letu smo priča mnogih negativnih posledic te neusklajene 
potrošnje na področju investicij. Težišče naših družbenih prizadevanj je zato 
že letos usmerjeno k nujno potrebni gospodarski stabilizaciji. Taka prizade- 
vanja morajo biti še posebej intenzivna v prihodnjem letu. Predvidevanja v 
planu za 1965. leto so zato odločno usmerjena k obvladovanju vseh oblik po- 
trošnje, torej tudi splošne potrošnje ter k uskladitvi potrošnje s proizvodnjo. 

Ko bomo v naslednjem mesecu razpravljali o proračunih družbeno-poli- 
tičnih skupnosti, bomo morali izhajati iz potrebe, da proračunsko potrošnjo 
sestavimo tako, da bo ta krepila naša prizadevanja za stabilizacijo odnosov. 
Upoštevati bomo morali, da bodo pogoji proizvodnje in ustvarjanja dohodka 
v gospodarstvu v prihodnjem letu precej zaostreni. Na obseg in racionalnost 
proizvodnje bodo drugo leto močno vplivali nekateri negativni pogoji gospo- 
darjenja. Zaradi kritične situacije glede preskrbljenosti z energijo ne bomo 
mogli v zadovoljivi meri koristiti razpoložljivih proizvodnih kapacitet. Težave 
v plačilni bilanci s tujino bodo zahtevale znatno povečanje izvoza ob sorazmerno 
manjših možnostih uvoza reprodukcijskega materiala. V izvozu pa se kot je 
znano, zaradi naše nižje produktivnosti dela ustvarjajo mnogo manjši do- 
hodki kot na domačem tržišču. Zato je realno pričakovati, da bo naraščanje 
obsega vrednosti proizvodnje v prihodnjem letu manjše, kot je bilo letos. 
Zmanjšan porast dohodka se bo odražal tudi na nivoju osebnih dohodkov v 
gospodarstvu in preko tega tudi na dohodkih proračunov družbeno-političnih 
skupnosti. 

Omejiti bo treba obseg investicij v gospodarstvu, pa tudi na področju 
splošne potrošnje bo treba računati le z možnostmi, ki jih bodo dovoljevali 
napori za stabilizacijo. Tem težnjam pa bo morala seveda slediti tudi zavestnost 
ukrepanja. Potrebno je torej, da si glede obsega splošne potrošnje v prihodnjem 
letu ustvarimo povsem realne predstave, ki bodo temeljile na realnih možnostih 
in ne na idealiziranih potrebah. 

Pričakovati moramo znatne težave. Omenil sem že precejšnje zaostajanje 
v materialni oskrbi nekaterih družbenih služb, zlasti šolstva. Ce hočemo uspešno 
odpraviti te pomanjkljivosti, potem moramo zagotoviti skrajno racionalnost vseh 
drugih izdatkov v proračunu. Prepričan sem, da bomo morali nekatere izdatke 
v proračunu celo črtati zato, da bi sorazmerno zadovoljivo rešili materialni 
problem šolstva. - 

V večji meri kot doslej bomo morali pritegniti gospodarske organizacije 
k financiranju strokovnega šolstva. Prav ta vrsta šolstva, od katerega je per- 
spektivni razvoj gospodarstva najbolj neposredno odvisen, ima trenutno naj- 
slabše materialne pogoje. Ker pa bodo problemi uravnovešen j a proračuna še 
podrobneje obravnavani v naši Skupščini v razpravi o proračunu za 1965. leto, 
sem to problematiko omenil le v najbolj splošnih obrisih z namenom, da bi ob 
obrazložitvi načel splošnega zakona, ki bi naj veljal vrsto naslednjih let, lahko 
tudi realno ocenili možnosti, ki obstojajo za naslednje leto. 

Pravica samostojnega določanja stopenj prispevkov in davkov in s tem 
posredno obsega splošne potrošnje pa seveda za nobeno družbeno-politično 
skupnost, torej tudi za komuno ne more biti neomejena. Zakon sam je sicer 
ne omejuje; omejuje jo pa ekonomska sposobnost državljanov in ustvarjeni 
pogoji za intenzivno gospodarjenje v proizvodnji. Le intenzivno delo omogoča 
večji osebni dohodek in s tem tudi večjo potrošnjo. Očitna je torej neposredna 
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zveza med napori in uspehi komune pri razvijanju visoko produktivne proiz- 
vodnje, ter med njeno materialno sposobnostjo za razvijanje družbenih služb. 

Nadaljnja omejitev te pravice je v dolžnosti komune, da pridobi soglasje 
občanov pri odmerjanju stopenj za posamezne vrste prispevkov in davkov. 
Potrebna je torej resnična demokratičnost pri sprejemanju vseh takih aktov. 
Gre torej za to, da so občani, ki odločajo o teh zadevah, čimbolje informirani. 
Večja objektivizacija in enotnost kriterijev za določanje prispevkov od osebnega 
dohodka občanov povečuje občanovo zaupanje v pravičnost in solidnost fiskalne 
politike ter utrjuje njihovo zavest, da so v enaki meri in pod enotnimi pogoji 
udeleženi pri kritju skupnih družbenih potreb. Ta zavest pa bo dajala občanom 
tudi neposredni kriterij za ocenjevanje realnosti potreb. Zato soglašamo s takšno 
zakonsko ureditvijo, ki bo omogočala kritje specifičnih potreb vsake posamezne 
družbeno-politične skupnosti in ki bo izhajala iz njenih realnih možnosti, ne 
pa iz sistema povprečij, ki tako specifičnost negira. Tako bomo v prihodnje 
imeli enotno stopnjo prispevkov in davkov državljanov za potrebe federacije, 
različne stopnje po posameznih republikah, prav tako pa tudi različno stopnjo 
za posamezne komune. Seveda pa te razlike v stopnjah med komunami iste 
republike ne bodo mogle biti bistveno različne, zato tudi zakon predvideva 
potrebo medsebojnega usklajevanja stopenj. 

Kako skušata predložena zakona uresničiti vsa ta načela? Dovolite mi, da 
se v odgovoru omejim le na najbolj bistvene in karakteristične rešitve. 

Preden pa preidem na obrazložitev, je potrebno omeniti, da predstavljata 
oba zakonska predloga tako imenovana popolna zakona, kar pomeni, da povze- 
mata iz zveznega temeljnega zakona vsa določila, ki naj bi veljala tudi na 
področju naše republike. S kombinacijo dodatnih posebnih določil vsebujeta 
na ta način vsa načela novega sistema za našo republiko, ne da bi se morali 
pri tem posluževati tudi temeljnega zakona. Naglašam načela novega sistema 
zato, ker predlagana zakona še ne omogočata kvantifikacije proračunov posa- 
meznih družbeno-političnih skupnosti. Ta bo mogoča potemtakem šele, ko bodo 
na osnovi teh zakonov sprejele občine in republike tudi predpise o višini stopenj 
posameznih vrst prispevkov in davkov, kar bodo storile z ustreznimi pravnimi 
akti. Predlagani zakon o prispevkih in davkih občanov obravnava prispevke 
občanov od dohodkov, ki jih ustvarjajo s svojim delom ter davke od dohodkov, 
ki izvirajo iz njihovega premoženja. Drugi dohodki pa, kot na primer razni 
prometni davki in takse, bodo obdelani s kasnejšimi predpisi, kar bo mogoče 
storiti šele po sprejetju ustreznih zveznih zakonov. 

Predlog zakona pomeni znatno spremembo dosedanje davčne politike. Naj- 
značilnejše med vsemi temi spremembami je določilo, da vsaka družbeno- 
politična skupnost, naj si bo to zveza, republika ali občina, lahko določi za 
posamezen dohodek le eno davčno stopnjo ali lestvico. S tem zakon ščiti držav- 
ljana, plačevalca prispevkov in davkov, pred neenotnim obravnavanjem pri 
določanju njegovih obveznosti. Zakon pa uvaja tudi pravico družbeno-političnih 
skupnosti, da s svojimi akti določijo olajšave za predpisane stopnje prispevkov 
in davkov. Pri uveljavljanju te pravice pa morajo družbeno-politične skupnosti 
dosledno slediti načelu, da veljajo olajšave le za tiste, ki izpolnjujejo pogoje, 
zaradi katerih so tudi olajšave uvedene. Ta pravica torej ne dovoljuje indi- 
vidualnih izjem pri predpisovanju prispevkov in davkov. Olajšave, ki jih uvede 
občina, veljajo tudi za prispevek republike in federacije ter obratno. 

Decentralizacija pravice za določanje davčnih stopenj izhaja iz dejstva, da 
je prešla vrsta kompetenc iz federacije na republiko in da so bile republike 



8 Republiški zbor 

hkrati pooblaščene za prenos svojih pristojnosti naprej na občino. Kako veliko 
vlogo na področju odmere prispevkov in davkov državljanov daje novi zakon 
komunam, je razvidno tudi iz dejstva, da prenašamo z obravnavanim zakonom 
na občine kar dvajset novih pravic odločanja s tega področja; dosedanje pravice 
pa se poglabljajo in razširjajo v nadaljnjih treh primerih. Pomisleki zoper 
tako širok prenos pristojnosti na občine bi bili realni, če se ne bi v preteklosti 
v skladu s priporočili naše Skupščine že povsem uspešno realizirala potrebna 
preusmeritev v davčni politiki občine do kmetijstva, obrti in gostinstva. Ta 
ugotovitev kaže, da je tudi usmeritev današnjega zakonskega predloga načeloma 
pravilna. Razumljivo je, da je s tem vloga občine močno naglašena, ker se 
prenašajo na komune tudi velike odgovornosti, ki bodo povsem spremenile 
način dela finančnih organov občine in bo občina pri tem vse bolj vezana na 
neposredno sodelovanje z občani. 

Prispevek od osebnega dohodka zaposlenih je glede na svoj obseg že sedaj 
najpomembnejši proračunski dohodek družbeno-političnih skupnosti. Njegov 
delež in pomen pa še stalno naraščata vzporedno z večanjem produktivnosti 
dela oziroma z naraščanjem osebnih dohodkov zaposlenih. Samostojno predpi- 
sovanje stopenj prispevkov iz osebnega dohodka v posameznih družbeno-poli- 
tičnih skupnostih bo torej najpomembnejša preizkušnja novega načina financi- 
ranja. Večja ali manjša stopnja prispevka iz osebnega dohodka ima namreč 
odločilen vpliv na raven ostalih vrst potrošnje. Večja obremenitev osebnega 
dohodka daje živemu delu mnogo večji ekonomski pomen. Z njo postaja delo 
dražje in zato tudi čedalje pomembnejši element vseh kalkulacij. V prihodnje 
bo zato postalo racionalno zaposlovanje najpomembnejši pogoj za intenzifikacijo 
proizvodnje, kar bo- obenem dajalo tudi ekonomsko spodbudo za tehnološki 
napredek. Vsi ti razlogi bodo odločilno vplivali na hitrejše uvajanje sodobnih 
konceptov v tehnologiji in pri organizaciji dela ter vplivali na racionalnost 
investicij. Kolikor zvišane stopnje prispevka iz osebnega dohodka ne bi imele 
takega učinka, bi pričela relativno in absolutno upadati sredstva podjetij, name- 
njena za njihovo razširjeno reprodukcijo-. 

Z odmerjanjem stopnje prispevka iz osebnega dohodka bodo občine oprav- 
ljale ekonomsko izredno pomembno porazdelitev potrošnje med investici- 
jami in osebnimi dohodki v gospodarstvu ter splošno potrošnjo. Višina te 
stopnje bo torej posredno- določala tudi sposobnost gospodarskih organizacij za 
lastne investicije in ne samo materialne osnove za financiranje družbenih 
služb. 

Pri razdelitvi nacionalnega dohodka je treba upoštevati, da se sredstva pod- 
jetij, ki so namenjena za investicije in sredstva amortizacije lahko uporabijo 
šele po zaključnih računih, torej šele v naslednjem letu, medtem ko- se sredstva 
iz prispevkov porabijo še v istem letu kot so se formirala. Sredstva, ki bi nastala 
z zvišano stopnjo prispevka od osebnega dohodka, bi torej za svojo vrednost 
povečala obseg celotne potrošnje, kar bi seveda vneslo v gospodarstvo element 
nestabilnosti. Zato se moramo zavedati, da slehernemu zvišanju te stopnje 
sledi tudi ustrezna preusmeritev sredstev gospodarstva, predvsem v smislu 
okrepitev njihovih obratnih sredstev in rezervnih skladov in to na račun inve- 
sticij in drugih oblik potrošnje v gospodarskih organizacijah. Ce bi te poraz- 
delitve sredstev med gospodarstvom in družbenimi službami ne spremljala 
hkrati tudi preusmeritev sredstev gospodarskih organizacij, bi se utegnilo pozi- 
tivno načelo samostojnosti družbeno-političnih skupnosti pri določanju prispev- 
nih stopenj obrniti v svoje negativno nasprotje in postati nov izvor neskladnosti 
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med proizvodnjo in potrošnjo. Da se to ne bi zgodilo, predvideva že temeljni 
zvezni zakon posebno pooblastilo federaciji, da sme zlasti ob prehodu na novi 
sistem predpisati najvišjo dovoljeno stopnjo za obdavčenje osebnega dohodka 
zaposlenih. Z novo ureditvijo prispevkov iz osebnega dohodka nastaja za občine 
še ena značilna sprememba. Novi prispevek pomeni namreč nekakšno združitev 
dosedanjega rednega in dopolnilnega proračunskega prispevka. Toda, medtem 
ko je bil doslej dohodek občine, kjer delavec prebiva, le redni proračunski 
prispevek, se sedaj istemu režimu podreja tudi dosedanji dopolnilni prispevek. 
Pri tem je bilo odločilno to, da uporablja družina zaposlenega storitve druž- 
benih služb v tisti občini, kjer stalno prebiva. 

Izredno pomembne spremembe uvaja zakonski predlog tudi pri prispevku 
na dohodek od kmetijstva. Najprej moram poudariti, da je to edini prora- 
čunski dohodek, pri katerem odstopa že temeljni zakon od načelno enotne 
stopnje, oziroma lestvice v posamezni občini. To odstopanje je razumljivo, če 
pomislimo, da že sam položaj kmetijskega zemljišča in njegova gospodarska 
uporabnost v isti občini nista povsod enaki. Poleg tega to načelo omogoča naši 
republiki, da končno uzakoni diferenciacijo davkov zasebnih kmetovalcev 
po proizvodnih okoliših. Omenjeni način diferenciacije obdavčitev smo sicer 
uvajali in preizkušali že doslej, vendar le na podlagi priporočil, medtem ko 
bo z novim zakonom dobil tudi zakonsko osnovo. Temeljno načelo pri odmer- 
janju davkov v zasebnem kmetijstvu je v tem, da naj bodo prispevki ekonomsko 
utemeljeni, zlasti v tem smislu, da spodbujajo zasebno kmetijsko proizvodnjo 
k intenzivnejši kooperaciji. Zato uvaja zakon oprostitev davkov za vse davčne 
zavezance-kmete v tako imenovanem četrtem proizvodnem okolišu, ker so 
tam proizvodni, tržni in splošni življenjski pogoji najtežji. 

V predlogu zakona so predvidene tudi posebne olajšave, ki imajo namen 
pospeševati proizvodnjo mesa v zasebnem sektorju kmetijstva v tretjem pro- 
izvodnem okolišu, kar lahko skladno s svojimi pristojnostmi urejajo občine. 
Predlog zakona nadalje ukinja davčno obveznost zavezancev, ki imajo letno do 
50 000 din katastrskega dohodka, saj takim kmečkim proizvajalcem dohodek 
od kmetijstva ne daje zadostne možnosti za preživljanje. Zmanjšanje sredstev 
zaradi te oprostitve znese v naši republiki 350 milijonov, pomeni pa polno 
oprostitev 107 000 ali 43'°/o vseh kmečkih proizvajalcev — davčnih zavezancev 
v Sloveniji. Ti ukrepi bodo olajšali zasebnemu kmetu plačevanje prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje, s tem pa razbremenili občine pri kritju stroškov tega 
zavarovanja. Potrebno je omeniti še določilo, s katerim naj bi ne bil v prihodnje 
gozd v zasebni lasti v naši republiki obdavčen več po katastrskem dohodku od 
prirastka, temveč od vrednosti posekanega lesa. V naši republiki že dolgo 
smatramo, da je tak način obdavčitve najprimernejši, saj prispeva kmet ob 
takšni ureditvi šele takrat, ko dejansko ustvarja dohodek. 

Tudi v obrtništvu in gostinstvu uresničuje predloženi zakonski predlog 
politiko, ki jo je že pred časom priporočila naša Skupščina; uspešno pa so jo 
izvajale naše občine v zadnjih nekaj letih. Da je bila taka politika uspešna, 
nam kaže okoli 1400 novih prijav zasebne obrti v dobi enega leta. K temu 
je prav gotovo v določeni meri pripomoglo tudi izvajanje skupščinskih pripo- 
ročil za pravilno in pravično obdavčenje. Predlagano priznavanje ekonomske 
amortizacije, razširitev možnosti za pavšaliranje obratov, ki se lahko v kompe- 
tenci občine raztegne celo na proizvodno obrt in končno poenostavitev knjigo- 
vodstva bodo gotovo pripomogli k pospešenemu razvoju obrtne dejavnosti. 
Upoštevajoč, da bo prispevek iz osebnega dohodka od obrti in gostinstva kot 
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instrument politike do te dejavnosti povsem v rokah komune, sem prepričan, 
da bo mogoče usmerjati razvoj obrti v vsaki občini tako, kot to zahtevajo nji- 
hovi krajevni pogoji. S tem se umikajo ostrine fiskalne politike, ki so bile 
prej pri teh dejavnostih izraziteje poudarjene. V zvezi s tem naj opozorim na 
ugotovitev, da je pri večjem številu občin proračunski dohodek iz tega vira 
v zadnjem času, kljub nižji davčni stopnji porastel prav zaradi hitrejšega 
razvoja in obsega teh dejavnosti. Sodim, da prožnost novih določil za davčno 
politiko do zasebne obrti in gostinstva omogoča enak ali celo višji proračunski 
dohodek ob sočasnem porastu zmogljivosti teh dejavnosti ter boljšem zadovo- 
ljevanju potreb občanov po takih storitvah. 

Natančnejša določila tega zakona, kdaj in od katerega dohodka je davčni 
zavezanec dolžan prispevati svoje davčne obveznosti po> enotni davčni stopnji, 
ščitijo državljane pred samovoljnim in nerealnim obravnavanjem upravnih 
organov, hkrati pa dajejo tem organom možnost in pa upravičenost, da zahte- 
vajo bolj objektivne, davčne prijave. 

Dovolite mi, da se še nekoliko zadržim pri pomembnejših karakteristikah 
drugega zakonskega predloga, namreč zakona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti. Poleg že omenjenih splošnih načel je za ta zakon značilno tudi 
to, da spreminja dosedanji pojem proračuna. Kot je znano, smo doslej pojmovali 
proračun kot poseben sklad, namenjen predvsem financiranju tistih družbenih 
služb in obveznosti, pri katerih se samoupravljanje še ni uveljavilo kot na 
primer na področju državne uprave, socialnih dajatev in raznih dotacij skladom 
in družbenim organizacijam. Sredstva družbeno-političnih skupnosti so se sicer 
zbirala pretežno v proračunu, vendar pa so postali iz leta v leto pomembnejši 
tudi izvirni dohodki skladov. 

Po novem sistemu postaja proračun ekonomsko politični in bilančni instru- 
ment za samoupravljanje družbeno-političnih skupnosti. Ekonomsko-politični 
instrument zato, ker bo z določitvijo stopenj nakazoval smer celotne fiskalne 
politike določene družbeno-politične skupnosti. Iz proračuna bodo torej vidni 
pogoji gospodarjenja tako za družbeno proizvodnjo kot za svobodne poklice. 
V njem bo konkretizirana celotna davčna politika in to od prometnih davkov 
v trgovini in gostinstvu pa do davkov na premoženja državljanov, kolikor je 
v smislu zveznega zakona premoženje lahko predmet obdavčenja. Bilančni in- 
stument pa bo novi .proračun tudi zato, ker bo iz njega razvidna razporeditev 
sredstev na posamezna samoupravna področja družbenih služb. Zato bo pro- 
račun tudi podoba politike družbeno-političnih skupnosti pri reševanju posa- 
meznih problemov javnega življenja določenega področja. Proračun bo torej 
predstavljal celoten obseg potrošnje družbenih služb v posamezni skupnosti. 
Različna stopnja gospodarske razvitosti posameznih republik, zlasti pa komun, 
bo verjetno v mnogih primerih onemogočala, da bi te enote predpisale tolikšne 
prispevke in davke, da bi ti zagotovili potrebno kritje vseh realnih potreb 
družbenih služb. Zato nalaga predlagani zakon republiki dolžnost, da iz svojih 
sredstev zagotovi potrebno dopolnitev takim občinam. Med pripravljanjem tega 
zakona se je pojavilo več predlogov, naj bi se za dopolnjevanje občinskih sred- 
stev izdelalo precizna merila. Številne analize pa so pokazale, da ni mogoče 
vnaprej predvideti nekih splošnih meril, ki bi lahko veljalo za vse občine. 
Pričakovati je, da bodo različne med seboj neprimerljive posebnosti posa- 
meznih občin pomemben činitelj pri določanju višine dopolnilnih sredstev. 
Dopolnitev proračunskih sredstev občin bo morala zato potekati na osnovi 
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individualnega proučevanja razmer v vsaki občini. Na osnovi takšnih analiz 
pa se bo naša Skupščina odločala o potrebnem obsegu dopolnilnih sredstev. 

Nadaljnja pomembna novost novega zakona je tudi v tem, da okraji niso 
več samostojni nosilci proračunskih sredstev. Potrebna sredstva za njihovo 
delovanje bo moral predvideti republiški proračun. Okraji tudi ne bodo mogli 
več predpisovati obveznih združevanj občinskih sredstev v okrajnih skladih, 
temveč bo to poslej mogoče le na podlagi prostovoljnih odločitev prizadetih 
občin. 

Tovariši in tovarišice poslanci! V zvezi z razpravo o predloženih zakonih 
je dal poslanec inž. Veljko Križnik naslednje amandmaje: 

1. opozorilo, da naj določa proizvodne okoliše z odlokom občinska skupščina, 
kar pa ni precizno povedano v 50. členu predloga zakona; 

2. namesto znižanja stopenj prispevka od kmetijstva uveljavljati načelo, 
da se znižuje prispevek od kmetijstva z ustreznim odstotkom, ki ga določi 
občinska skupščina, in 

3. v zadnji vrsti 57. člena naj bi se številka 65 nadomestila s 56. 
V zvezi s tem amandmajem bi rad povedal stališče Izvršnega sveta SR 

Slovenije. Tovariš poslanec ima prav in se njegov predlog glede prve točke 
zaradi jasnosti sprejme. V 50. členu predloga zakona naj se nato doda še tretji 
odstavek, ki bi se glasil: »Proizvodne okoliše določi občinska skupščina 
z odlokom.« 

Glede drugega predloga, kjer tovariš poslanec predlaga, da se vsebina 
prvega odstavka 50. člena prenese v drugi odstavek 63. člena, pa je treba reči, 
da smo ta odstavek že dopolnili in se sedaj glasi takole: »Občinske skupščine 
lahko zaradi pospeševanja živinoreje predpišejo posebne olajšave pri plačevanju 
prispevka od kmetijstva v tretjem proizvodnem okolišu tistim proizvajalcem, 
ki presežejo določen obseg tržne proizvodnje živine, ki ga določi občinska 
skupščina.« 

Glede drugega odstavka 63. člena je treba opozoriti na naslednje. Vsebina 
se nanaša samo na tretji proizvodni okoliš zaradi pospeševanja živinoreje. 
Predlog tovariša poslanca inž. Križnika pa je v tem, da se zajame zaradi pospe- 
ševanja celotna kmetijska proizvodnja in ne samo živinoreja, pri čemer pa 
dodaja v režim oprostitev oziroma olajšav še drugi okoliš. Predlog zakona izhaja 
iz nižjih stopenj prispevkov od kmetijstva v slabših okoliših, kar je v skladu 
s 64. členom temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov, ki določa, da 
smejo biti stopnje prispevka od kmetijstva, ki jih predpisuje občinska skup- 
ščina za posamezne katastrske občine nižje od enotnih stopenj predpisanih za 
vso občino. Predlog tovariša poslanca pa izhaja iz enotne stopnje prispevka za 
vse proizvodne okoliše z odstotnim znižanjem prispevka za slabše okoliše, kar 
ni v skladu s 64. členom temeljnega zakona, zlasti pa ne v povezavi s 3. členom 
temeljnega zakona. Iz navedenih razlogov sem mnenja, da tega predloga ni 
mogoče sprejeti. 

Končno je treba omeniti še željo, ki se izraža v predloženem amandmaju, 
da bi oprostitve in olajšave veljale tudi za federacijo in republiko. V tej zvezi 
je treba pojasniti, da veljajo vse oprostitve in olajšave, ki so navedene v 63. 
členu predloga zakona tudi za federacijo in republiko, ker so te oprostitve in 
olajšave predvidene v 17. členu temeljnega zakona o prispevkih in davkih 
občanov. Ne morejo pa veljati za federacijo in republiko tiste oprostitve in 
olajšave, ki izhajajo na podlagi 50. člena predloga zakona iz različnih stopenj 
prispevka, ker gre tu za različne stopnje skladno s 64. členom temeljnega 
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zakona. Različne stopnje prispevkov federaciji in republiki bi bile namreč v 
nasprotju s 64. členom temeljnega zakona. Iz predloga se pojavlja še problem 
predpisovanja stopenj prispevka po katastrskih občinah oziroma po proizvodnih 
okoliših. V tej zvezi je treba omeniti, da določa proizvodne okoliše v smislu 
50. člena predloga zakona občinska skupščina, ki lahko razporedi katastrske 
občine svojega območja v posamezne proizvodne okoliše. Sprememba številke 
65 v 56 v zadnji vrsti 57. člena, ki jo predlaga tovariš poslanec, je medtem že 
bila izvršena. 

Na koncu bi rad povedal še to, da se je zaradi pripomb občinskih skupščin 
še enkrat posebej proučilo določilo o delitvi izvirnih dohodkov cestnim skladom. 
To je zadnji odstavek 142. člena predloga zakona. Pri tem se ugotavlja, da 
prenos dosedanje udeležbe okrajnih cestnih skladov na občine ne more delovati 
vzporedno s prenosom dolžine cest III. reda zlasti zato, ker je število vozil, ki 
prispevajo pristojbine, razporejeno po občinah drugače kakor pa je prenesena 
cestna mreža. Ta sprememba tega instrumenta ne bo popravila, kajti zvišanje 
odstotka za občine b:i ohranilo prav tiste delitvene pomanjkljivosti, kot so bile 
v pripombah občin že omenjene. 

Zato predlagam, da se druga točka 142. člena črta. Uskladitev teh delit- 
venih razmerij, torej delitev prispevka za ceste, pa naj bi se uredila ob priliki 
sprejemanja republiškega proračuna, ko se bomo hkrati odločali tudi o drugih 
prispevkih namenjenih za republiški proračun. 

Tovariši poslanci! S to' obrazložitvijo" zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov ter zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti sem vas želel 
opozoriti predvsem na njihov družbeno-politični in ekonomski pomen in s tem 
na njihove glavne značilnosti. Podrobnosti obeh zakonskih predlogov so bile 
že obravnavane na številnih razpravah v občinah, na okrajih, v odgovornih 
upravnih organih Izvršnega sveta in zlasti še temeljito v organih vseh zborov 
naše Skupščine. Zato sem prepričan, da je zakon vsestransko dobro proučen in 
da so v okviru določil temeljnega zakona predvidene ustrezne rešitve za pod- 
ročje naše republike. V imenu Izvršnega sveta vam zato predlagam, da predloge 
obeh zakonov sprejmete, vključno z amandmaji, ki sem jih na kratko obrazložil. 

Predsedujoči Tine Remškar: Predlog zakona so obravnavali tudi 
odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora, začasni odbor za pro- 
računski sistem Organizacijsko-političnega zbora in pa Zakonodaj no-pravna 
komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije. Oba odbora in komisija 
so že dali pismena poročila. Ali želi v imenu odborov dati kdo še ustno obraz- 
ložitev? Prosim. Besedo ima tovariš Ludvik Golob. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! V poročilu, ki sta ga 
predložila odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in začasni 
odbor za proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora, so nakazane neka- 
tere značilnosti obravnave predloga zakona o financiranju družbeno-politične 
skupnosti v SR Sloveniji in predloge zakonov o prispevkih in davkih občanov 
v pristojnih odborih. 

V obrazložitvi k predlogu zakona o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti in v govoru predstavnika Izvršnega sveta so obširno obrazložene bistvene 
spremembe v novem sistemu zbiranja in delitve sredstev za družbene naloge. 
Zaradi pomembnosti predloženega zakonskega predloga mi dovolite, da povem 
nekaj bistvenih misli iz razprav v odborih. 
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Pri uveljavljanju načela samostojnega odločanja o uvedbi in višini pri- 
spevkov, davkov in taks bo nujno upoštevati predvsem dvoje: prvič, ekonomsko 
zmogljivost občanov in drugič, stopnje prispevkov in davkov se bodo morale 
določati tako, da bodo pospeševale rast produktivnosti dela. Te ugotovitve pa 
same po sebi terjajo tudi nov način pristopa k oblikovanju proračunske politike 
oziroma splošne potrošnje. Pred odločitvijo glede obsega splošne potrošnje bo 
potrebno opredeliti politiko obremenjevanja gospodarstva s posameznimi vr- 
stami prispevkov in davkov. V tem smislu tudi proračuni lahko postajajo po- 
membni usmerjevalci gospodarstva. 

Okraji v bodoče ne bodo samostojno ustvarjali dohodka, ampak se jim bo 
za izvajanje določenih nalog zagotovilo sredstva iz republiških dohodkov. Bistvo 
spremembe je v tem, da okraje izločamo kot mesto prelivanja proračunskih 
sredstev. S tem se tudi odpravljajo različni kriteriji proračunske potrošnje 
občin, ki so bili uveljavljeni po okrajih. Z novo ureditvijo bodo omenjeni kri- 
teriji enotno urejeni za vso Socialistično republiko Slovenijo. 

Prečiščeno besedilo obeh zakonskih predlogov, ki vključuje tudi vse spre- 
membe sprejete z amandmaji in ki vam je bilo dostavljeno, je bilo1 poslano 
vsem občinam, okrajem in obema mestnima svetoma z namenom, da dajo 
pripombe, oziroma predloge za spremembe in dopolnitve. V poročilu o obrav- 
navi obeh zakonskih predlogov smo samo na kratko omenili potek obravnave 
po sprejemu omenjenih pripomb. Zato dovolite, da predloge oziroma pripombe 
obširneje obrazložim, pri čemer bom poskusil nakazati tudi vsebino1 pripomb 
oziroma predlogov pristojnih odborov Gospodarskega in Prosvetno-kultumega 
zbora. 

Pri predlogu zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SRS 
je mogoče razvrstiti pripombe oziroma predloge po vsebini v naslednje skupine: 

1. Vprašanje kriterijev in pogojev za zagotovitev dopolnilnih sredstev 
tistim občinam, ki s svojimi dohodki ne morejo financirati izpolnjevanja svojih 
nalog. Pri tem je mogoče ugotoviti, da kljub številnim pripombam k temu 
določilu o dopolnilnih sredstvih ni bilo konkretnih predlogov za spremembo 
ustreznega člena v zakonskem predlogu, kar kaže, da za sedaj verjetno ni 
primernejše rešitve od predložene. Razna povprečja kot: narodni dohodek, ali 
povprečna proračunska sredstva na prebivalca, pa sploh niso sprejemljiva merila 
za delitev dopolnilnih sredstev. Navajam za primer podatek iz ljubljanskega 
okraja, kjer je bilo v letu 1963 razmerje med najbolj in najmanj razvito občino 
glede narodnega dohodka na prebivalca v odnosu 6 :1, proračunska sredstva pa 
5 : 1. Podobna razmerja veljajo tudi za ostale podatke in merila. Vzroke, da 
nimamo elementov za izdelavo objektivnih meril oziroma kriterijev za dodelitev 
dopolnilnih sredstev, pa je treba iskati tudi v dosedanjem sistemu zbiranja in 
delitve sredstev v okviru posameznih družbeno-političnih skupnostih. Večina 
pripomb k temu določilu pa zahteva izdelavo objektivnih meril za tehniko 
dodeljevanja dopolnilnih sredstev. To sta ugotovila tudi oba odbora v načelni 
obravnavi zakonskega predloga in sklenila, da bo treba spremljati in analizirati 
rezultate, ki bodo doseženi pri izvajanju tega zakona, da bi lahko čimprej 
izpopolnili zakon z boljšimi rešitvami. 

2. Prepustitev večjega dela namenskih sredstev za gradnjo in vzdrževanje 
cest v občinah. Hkrati s prenosom obveznosti vzdrževanja, rekonstrukcij in 
gradnje cest III. reda na občine naj bi se povečala tudi udeležba občine v delitvi 
ustvarjenih namenskih sredstev za ceste. Do sedaj so se sredstva za ceste III. reda 
zbirala pri okrajih, kjer se je vršilo tudi določeno prelivanje teh sredstev. Dol- 
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žina teh cest namreč ni v sorazmerju z ustvarjenimi sredstvi po posameznih 
občinah. S povečanjem deleža občin pri reševanju zadev, ki sedaj pripadajo 
okraju, bo ta delež, ki je namenjen za vzdrževanje cest III. in -IV. reda, ostal 
v celoti enak, vendar bodo v boljšem položaju tiste občine, kjer je registrirano 
več vozil in imajo manj cest oziroma med cestami manj cest III. in IV. reda. 
Skupno vsem pripombam k določilu, ki ureja udeležbo občin v namenskih sred- 
stvih za ceste, je težnja po povečanju deleža občin. Nekatere občine predlagajo, 
da naj se vsa sredstva, torej tudi ta, ki pripadajo republiki, prepustijo občinam. 
Druge občine zopet predlagajo, da se naj poveča delež občin in tretje, da se 
prepustijo občinam dohodki od vprežnih vozil v celoti. Odbora sta bila mnenja, 
da bi bilo glede na kritično stanje glede vzdrževanja cest III. in IV. reda umestno 
spremeniti .delitev namenskih sredstev v korist občinam. Amandmaja za spre- 
membo delitve sredstev odbora nista mogla sprejeti, ker nista razpolagala 
z ustreznimi podatki o sredstvih. Sprejeto je bilo priporočilo Izvršnemu svetu, 
da v okviru možnosti predloži amandma. Glede tega je že predstavnik Izvršnega 
sveta povedal svoje mnenje. 

3. Precej pripomb s strani občin je bilo takšnih, ki niso v zvezi s predlo- 
ženim zakonom, ampak se nanašajo na določanje stopenj posameznih vrst pri- 
spevkov in davkov ter na dodeljevanje dopolnilnih sredstev občinam. O teh 
predlogih bo mogoče razpravljati ob sprejetju zakona, ki bo urejal stopnje 
prispevkov in davkov. 

4. Nekatere pripombe pa so bile dane k določilom, ki so prevzeta iz zveznega 
temeljnega zakona in jih zato nismo mogli obravnavati. Skupno s kasneje 
poslanimi pripombami sta odbora sprejela pripombe oziroma predloge le 
h občin, medtem ko teh pripomb ni poislal noben okraj. Pripombe oziroma 
predolge k predlogu zakona o prispevkih in davkih občanov je mogoče strniti 
v naslednje skupine: 

1. Precejšnje število pripomb oziroma predlogov je bilo v zvezi s podrob- 
nejšo opredelitvijo stroškov, ki naj se odštevajo od celotnega dohodka pri 
izračunavanju osnove za prispevke oziroma davke. Predlagano je bilo, naj se 
v zakonu naštejejo posamezne vrste stroškov, ki si jih odbija od celotnega 
dohodka obrtne dejavnosti oziroma samostojnega opravljanja intelektualnih 
storitev. Odbora ste ta predlog sprejela, ker sta smatrala, da bo to prispevalo 
k enostavnejšemu priznavanju odbitnih postavk in s tem k zmanjšanju sporov 
pri ugotavljanju osnove za prispevke. Predloge glede načina za ugotavljanje 
osnov v primerih, ko zavezanci niso mogli ustvariti osebnega dohodka v višini 
minimalne osnove, sta odbora sprejela v obliki amandmaja k tistemu členu 
zakona, ki ureja vprašanje, kako se v takih primerih odmerja prispevek. 

2. Pripombe k oprostitvam in olajšavam. Med temi predlogi je bil tudi 
predlog, da naj se občinam prepusti pravica odločanja o oprostitvi plačevanja 
prispevkov od kmetijstva, če katastrski dohodek ne presega 50 tisoč dinarjev. 

Odbora tega predloga nista sprejela, ker gre pri tej oprostitvi za relativno 
majhen dohodek republike in občin, pomeni pa za 430/0 zmanjšanje števila 
zavezancev in ustrezno zmanjšanje stroškov za pobiranje tega prispevka. Odbora 
sta bila mnenja, da je pravilneje, da se te oprostitve enotno uredijo za vso 
Slovenijo. Prav tako je bilo predlagano, da se prizna oprostitev plačevanja 
davkov od stavb pri večjih adaptacijah. Odbora smatrata, da je ta predlog 
zaradi boljšega gospodarjenja s stanovanji utemeljen, vendar nista sprejela 
nobenega amandmaja, ker je davek od stavb ostal že po temeljnem zakonu 



15. seja 15 

samo dohodek občin in bi neko tako določilo pomenilo posegati v pristojnosti 
občin. 

3. Nekaj pripomb je tudi k določilom, ki so bila prevzeta iz Zveznega te- 
meljnega zakona in jih zato nismo mogli obravnavati. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zeli morda tudi predstavnik zakono- 
dajno-pravne komisije dati ustno obrazložitev? (Ne.) Ne želi. Začenjam raz- 
pravo. 

Razpravljamo o predlogu zakona o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti, čeprav je bila obrazložitev dana k 2. in 3. točki dnevnega reda. Razprave 
bodo ločene za vsak zakon posebej. Prosimo tovariše poslance in poslanke, ki 
žele razpravljati, da se prijavijo. Besedo ima tovarišica Magda Kočar. 

Magda Kočar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona o finan- 
ciranju družbeno-političnih skupnosti SR Slovenije zagotavlja znaten napredek 
in pozitiven razvoj financiranja proračunske potrošnje. Določbe zakona so 
v skladu z ustavnim določilom 96. člena zvezne ustave, ki pravi, da »se v občini 
kot temeljni družbeno-politični skupnosti, zagotavljajo materialni in drugi po- 
goji za delo ljudi in za razvoj produkcijskih sil, usmerja in usklajuje razvoj 
gospodarstva in družbenih služb, določajo in razporejajo sredstva za občinske 
potrebe, ustvarjajo pogoji za zadovoljevanje materialnih, socialnih, kulturnih 
in drugih skupnih potreb občanov«. To ustavno določilo je v načelu zagotov- 
ljeno v novem, zakonu, saj ta določa, da ima vsaka družbeno-politična skupnost 
svoje lastne dohodke, da s temi dohodki samostojno razpolaga ter da mora 
družbeno-politična skupnost zagotoviti sredstva za funkcioniranje služb in iz- 
polnjevanje nalog, ki jih je po ustavi dolžna financirati. Prav tako določa zakon, 
da smejo te skupnosti po pokritju svojih potreb porabiti ostala sredstva za 
gospodarske investicije in da nerazvitim občinam1 zagotavlja republika dopol- 
nilna sredstva. Gledano s tega vidika je smatrati, da pomeni predloženi zakon 
vsekakor znaten napredek k nadaljnji demokratizaciji in bo< uspešno nadomestil 
dosedanji administrativni način dodeljevanja proračunskih sredstev. Vendar 
pa smatram, da ob sprejemanju tega zakona ne moremo^ mimo ugotovitev, da 
ne vsebuje materialne bilance, in da bo pri izdelavi dopolnilnih predpisov nujno 
treba upoštevati objektivna merila za občine, če hočemo, da bo predlagani 
zakon s svojo napredno vsebino tudi odigral svojo vlogo. 

5. člen novega zakona se namreč glasi: »Družbeno-politična skupnost mora 
iz dohodkov, ki ji pripadajo na podlagi zakona, zagotoviti sredstva za družbene 
potrebe, naloge in službe, ki jih je po ustavi in zakonu dolžna financirati.« 
Občani pa nam vse prepogosto upravičeno očitajo, da v naših občinah niso zado- 
voljene osnovne potrebe državljanov, predvsem v šolstvu, preventivnem zdrav- 
stvu, socialnem varstvu in komunali; posebej pa poudarjajo neurejenost cest. 
Kje je torej tisti minimum, tista spodnja meja sredstev in s tem uslug, ki 
jih je treba v obliki splošne potrošnje zagotoviti občanom v skladu z danim 
splošnim gospodarskim razvojem. Določiti objektivna merila za potrebna sred- 
stva posameznim družbeno-političnim skupnostim ni lahka naloga, vendar sma- 
tram, da bo nujno določiti normative obvezne splošne potrošnje in da je treba 
na teh normativih graditi sistem dodeljevanja sredstev. To je sicer zahtevno 
delo, vendar brez tega ne moremo vedeti, v kakšnem položaju so posamezne 
občine zlasti še, ker so doslej nekatere občine zaradi pomanjkanja proračunskih 
sredstev le skromno financirale svoje družbene službe. 
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Kadar bomo imeli v občinah za svoje obveznosti zagotovljena sredstva, bodo 
občine lahko sklepale pogodbe z družbenimi službami in zahtevale kvalitetno 
izpolnitev njihovih delovnih programov. Dokler pa tega nimamo, ti pogodbeni 
odnosi niso realni, ali pa sploh ne morejo nastati, zlasti pa ne, dokler občine 
zaradi kritja najnujnejših potreb vseh dejavnosti in zaradi bilančnega ravno- 
težja zmanjšujejo svoj proračun. Zaostajanje družbenih služb za splošnim gospo- 
darskim razvojem zaradi pomanjkanja sredstev vodi v občinah do vse ostrejših 
družbeno-političnih nasprotij. 

Družbena dejavnost je v zadnjem času na vseh področjih našega življenja 
močno aktivna. Sprejemajo se resolucije in priporočila, vse z najboljšim na- 
menom, da se popravi stanje v nekaterih dejavnostih, ki so bile zaradi pre- 
majhnih proračunskih sredstev zapostavljene. Ta priporočila ne zagotavljajo 
sredstev, vendar pa poudarjajo, da finančna sredstva niso in ne smejo biti 
problem. S tem se strinjam, saj vsi vemo, da ne moremo več puščati osebnih 
dohodkov prosvetnih delavcev na sedanji ravni, temveč, da je treba prosvetnega 
delavca ustrezno stimulirati in hkrati urediti še druge pereče probleme v šolstvu. 
Ne moremo in ne smemo zanemarjati vprašanja nekdanjih borcev in njihovih 
družin, ostarelih in za delo nesposobnih kmetov, otrok brez varstva itd. 

Občine naj bi vodile poleg vsega tega še ustrezno politiko obdavčevanja 
privatnega obrtnika, kmeta in gostilničarja, financirale bodo krajevne skupnosti 
in njihove dejavnosti ter prevzemale še dolžnosti in obveznosti od okrajne in 
republiške skupščine. Vse to so obveznosti, ki jih mora vsaka občina upoštevati 
pri sestavi svojega proračuna, za kar bo v proračunu morala imeti zagotovljena 
sredstva. Toda ko pridejo te zadeve v rešitev na občino in bi jih ta glede na 
resnost problema in pritisk državljanov morala rešiti, takrat ugotovimo, žal 
nam vsem tako znano dejstvo, da ni dovolj sredstev za kompleksno reševanje 
problemov, ampak da jih lahko rešujemo le parcialno — zdaj s prioriteto te, 
zdaj zopet druge službe. Ker republika in zveza še nista sprejeli ustreznih pred- 
pisov, ki bi določali višino republiške in zvezne participacije na prispevkih, je 
jasno, da občine ne vedo, s kakšnimi finančnimi sredstvi bodo v prihodnjem 
letu razpolagale. 

Ce bodo realizirana predvidevanja, da bo republika predpisala 7,5 ®/o pri- 
spevek na osebne dohodke, in 2,5 %> na promet industrijskega blaga na malo, 
zveza pa 2% od osebnih dohodkov, ali morda še celo nekaj več in 2% od kata- 
strskega dohodka, potem je računati s tem, da večina občin ne bo imela dovolj 
sredstev za kritje obveznosti, ki so ji naložene z ustavo in priporočili višjih 
družbeno-političnih organov in skupnosti. Kljub trditvi, da ni več nikakršnih 
izgovorov za odlaganje rešitev teh vprašanj, niti da skupnost ne zmore sred- 
stev, pa kažejo analize drugače. 

V celjskem okraju so od 11 le 3 občine, ki bodo po takem izračunu, vsaka 
le do najpotrebnejše mere, krile potrebe svojih občanov. Pri tej situaciji je 
zaskrbljujoče, kakšen bo položaj v drugih občinah in kako bodo te občine 
sposobne kriti čedalje večje objektivne, neodložljive pa tudi upravičene zahteve 
svojih občanov. Najtežji bo položaj občin, ki so na pragu razvitosti in ne bodo 
dotirane, njihove potrebe pa so znatno večje od sredstev. Mnenja sem, da se 
bodo občine znašle v zelo neenakopravnem medsebojnem odnosu in to- ne glede 
na večjo ali manjšo razvitost. Tiste občine, ki so že doslej imele močnejši start 
proračunskih sredstev, so uspele nekoliko bolje financirati svoje družbene službe 
tako, da je njihova spodnja meja obveznosti do občanov že postavljena ter jo 
je treba le še izpopolnjevati. Nasprotno pa se škarje glede izpolnjevanja obvez- 
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nosti v tistih občinah, ki so imele slab start že v preteklih še bolj pa v tekočem 
letu odpirajo v njihovo škodo ter jim tudi novi zakon ne bo mogel zagotoviti 
dosti boljše perspektive. Občani, družbene službe in gospodarske dejavnosti 
pričakujejo v prihodnjem letu drugačno proračunsko politiko občin, ker vedo, 
da ima vsaka družbeno-politična skupnost svoje dohodke, in da vsaka družbeno- 
politična skupnost samostojno odloča o uvedbi vrst in višine dohodkov, kakor 
pravi to 3. člen predloženega zakona. 

Privatni sektor obrti, kmetijstva in gostinstva pa z novim zakonom pričakuje 
milejšo davčno politiko, kar pa v globalu zopet zmanjšuje proračunski potencial 
občin. Pri tem stanju se lahko samo vprašamo, ali bomo lahko povedali obča- 
nom, da nam potem, ko svoj delež vzameta zveza in republika, ne ostane dovolj 
sredstev za izpolnitev vseh najnujnejših obveznosti, ki se po ustavi prenašajo 
na občine in ali ne pomeni tak način delitve omejevanje samostojnosti občin, 
ki bi po novem zakonu morala biti celo večja. 

Povečati obveznosti gospodarskih organizacij za prispevek od osebnega do- 
hodka za toliko, da bi po izločitvi sredstev za federacijo in republiko še lahko 
krili vsaj najnujnejše potrebe vseh dejavnosti v občinah, bi za mnoge gospo- 
darske organizacije pomenilo mnogo pretežko breme. Prostovoljno odvajanje 
sredstev iz gospodarstva za družbene službe pa nam po dosedanjih izkušnjah 
kaže, da ni uspešno. Smatram, da bodo morale občine iskati svojo materialno 
osnovo, predvsem v rasti osebnih dohodkov občanov, vendar pri teh sredstvih 
ne bi smele participirati višje družbeno-politične skupnosti v tako visokem 
odstotku. Predviden porast proračunskih sredstev, ki naj bi znašal za federacijo 
28 %>, za republiko 10 %>, za občine pa le 22 °/o, po splošnem mnenju ni realen. 
Najprej bi se morala zagotoviti sredstva proračunske potrošnje občinam, ki bi 
naj bila izračunana po' objektivnih normativih ter usklajena z njihovo gospo- 
darsko močjo in potrebami skladnega gospodarskega razvoja. Zato ni pravilno, 
da si tolikšna sredstva zagotovijo najprej višje družbeno-politične skupnosti, 
pri tem pa se ne ozirajo na potrebe občin tako, da tem pripada šele ostanek* 
čeprav je občina osnovna celica gospodarskega, družbenega in političnega 
življenja. 

Smatram, da je predviden porast proračunskih sredstev predvsem za zvezo, 
v odnosu na porast v občinah, odločno previsok, saj prenaša zveza vedno več 
kompetenc navzdol; podobno se osvobaja obveznosti tudi republika in okraji, 
v končni fazi pa preidejo te dolžnosti na občine, temu pa ne slede v ustrezni 
višini potrebni dohodki. V občinah ne moremo bolj varčevati, zlasti pa ne 
moremo1 in ne. smemo varčevati tam, kjer varčevanje ni koristno in nam po- 
vzroča često resne probleme, temveč je nujno poiskati vire za varčevanje tam, 
kjer je to mogoče izvesti tako, da ni prizadet delovni človek in vzgoja naše 
mlade generacije. 

Občine bodo v bodoče še bolj kot doslej v očeh občanov organ, ki nima 
razumevanja za splošne potrebe in ki ne izpolnjuje priporočil in smernic višjih 
družbeno-političnih skupnosti. Toda temu ni tako. Občine imajo razumevanje in 
želijo reševati probleme v dobrobit svojih občanov, vendar žal nimajo dovolj 
sredstev, da bi sanirale vse to, za kar leta in leta ni bilo dovolj sredstev. 

Ce hočemo torej, da se bodo naše občine vsaj približno enako razvijale in 
da bodo pogoji za razvoj družbenih služb vsaj v enako razvitih občinah približno 
enaki, mora biti določen minimalni standard zadovoljevanja teh potreb, hkrati 
pa tudi zagotovljena sredstva. Smatram, da bi hkrati s tem zakonom moral 
biti predlagan tudi ustrezni akt o praktični izvedbi teh načel in o financiranju 
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v prihodnjem letu. Ker pa tega sedaj ni, mora ta akt slediti v najkrajšem času, 
pri čemer mora vsebovati normativ minimalne obvezne splošne potrošnje, ko 
je treba misliti na vse obveznosti, ki jih občine morajo izpolnjevati v skladu 
z ustavnimi načeli. V nasprotnem primeru zakon, ki ga danes sprejemamo, ne 
bo dosegel svojega namena, na kar nas opozarjajo analize v večini občin. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Tovarišice in tovariši poslanci! V mnogih razpravah 
v preteklem, posebno pa še v letošnjem letu, je bilo ugotovljeno, da obstojajo 
v našem družbenem razvoju določena neskladja kot posledica sedanjega sistema 
zbiranja in razdeljevanja sredstev za kritje družbenih potreb. Zlasti je bilo 
poudarjeno neskladje med razvojem družbenih služb in razvojem gospodar- 
stva ter neskladje v sami proračunski potrošnji zaradi pomanjkanja meril ter 
neenotnih kriterijev za zagotavljanje sredstev za posamezna področja. 

Nov način financiranja družbeno-političnih skupnosti, katerega načela pred- 
loženi zakon še naprej razvija, pomeni nov način urejanja odnosov med druž- 
beno-političnimi skupnostmi, kar naj bi tudi prispevalo k postopnemu reševanju 
navedenih neskladij. Pri tem se pojavlja vprašanje, ali bo z novim sistemom 
zagotovljeno več sredstev za družbene potrebe, oziroma ali bodo razpoložljiva 
sredstva/s predpisi posameznih družbeno-političnih skupnosti le smotrneje raz- 
porejena. Mislim, da samo od novega sistema ne moremo pričakovati večjih 
sredstev za proračunsko potrošnjo, saj je njihova višina odvisna od obsega in 
rasti družbenega proizvoda in načina njegove delitve. 

V novem načinu financiranja družbeno-političnih skupnosti bodo razpo- 
ložljiva sredstva republike in posameznih občin neposredno odvisna od njihove 
gospodarske moči. Pri tem pa se postavlja vprašanje, kolikšen del sredstev 
se lahko zajame, oziroma v kateri višini se lahko določajo stopnje prispevkov 
in davkov, da ne bi prišlo do destimuliranja proizvajalcev. Presoja in določitev 
te meje je prepuščena skupščinam občin, republike in zveze, pri čemer imata 
slednji dve pravico določiti tudi gornjo mejo za posamezne obremenitve. Tako 
je sedaj pred skupščinami važna naloga, da na podlagi temeljitih analiz o druž- 
benih potrebah določijo ustrezne stopnje prispevkov in davkov, ki bodo omo- 
gočale zbrati sredstva za skladen družbeni razvoj. Kaj pa naj bi bilo izhodišče, 
ali potrebe in temu ustrezne stopnje, ali stopnje, ki bistveno ne odstopajo od 
sedanjih dajatev in tako zbranim sredstvom prilagojena potrošnja? Verjetno 
bodo skupščine morale iskati rešitev med tema dvema skrajnostima. 

Postavlja se tudi vprašanje, kako se bo v bodoče financiralo družbene po- 
trebe, ki jih sedaj zadovoljujejo posamezne družbeno-politične skupnosti preko 
skladov. Tako na primer za stanovanjsko izgradnjo, za šolstvo in za negospodar- 
ske investicije. Najprej bo verjetno potrebna odločitev, katere sklade še ob- 
držati in kako jim zagotoviti dohodke. 

Določeni sedanji stalni viri posameznih skladov usahnejo z uveljavitvijo 
tega zakona in bo zato potrebno v proračunu družbeno-političnih skupnosti 
določiti sredstva za sklade, ki bi jih še obdržali. To pomeni, če bi npr. odpravili 
sklad za negospodarske investicije, bi morali uporabiti nove oblike financiranja 
teh nalog, to je finančni program ali pa poseben račun. Prav tako bo potrebno 
oceniti, v katerih primerih lahko s temi novimi oblikami financiranja nado- 
mestimo še druge obstoječe sklade. Zakon o financiranju družbeno-političnih 
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skupnosti dopušča, da se za važnejše prispevke lahko določi zgornja meja, pri 
čemer pa se postavlja vprašanje, ali bo mogoče iz sredstev preostalih prispev- 
kov in davkov oh upoštevanju vseh možnih olajšav in oprostitev zagotoviti do- 
volj sredstev za kritje družbenih potreb. Zakaj to vprašanje? Zato, ker je mo- 
goče, da se zaradi pomanjkanja meril in kriterijev prikažejo družbene potrebe 
v različni višini. Osnova temu so lahko želje, lahko so dolgoročne rešitve ali 
pa samo zadovoljitev minimalnih potreb, ki jih je občanu dolžna zagotoviti 
občina ali republika. Tam, kjer bo sredstev dovolj, ne bo spornih vprašanj 
glede višine potreb. Tam, kjer pa bodo potrebna dopolnilna sredstva, bo nastalo 
vprašanje, kako oceniti potrebe. Meril in kriterijev za to še ni, ne bi pa smeli 
trditi, da jih v bodoče ne bo mogoče izdelati. Zaostajanje družbenih služb, zlasti 
pa investicij na tem področju sili v ospredje vprašanje, ali je mogoče preko 
bank v večji meri preliti sredstva v naložbe v negospodarsko dejavnost. Ce bi 
sredstva za te namene v bankah bila tudi na razpolago, se poraja vprašanje, 
kako bomo zagotovili vračanje teh sredstev iz proračunskih sredstev družbeno- 
političnih skupnosti. 

S tem zakonom je družbeno-političnim skupnostim omogočeno, da sred- 
stva, ki jim preostajajo po pokrivanju nalog, ki jih po ustavi imajo, uporabijo 
tudi za gospodarske investicije. To pomeni, da bo v interesu družbeno-političnih 
skupnosti, da bi skladno z naraščanjem njihovih dohodkov , in s tem možnosti 
za ustvarjanje presežkov, skrbele tudi za nadaljnjo rast gospodarstva na svo- 
jem področju. Res je sicer, da se z decentralizacijo sredstev ustvarja možnost, 
da gospodarske organizacije same skrbijo za razširjeno reprodukcijo, če pri tem 
ne bo razpisano preveč obveznih posojil; vendar se gospodarstvo ne bo moglo 
in ne bo smelo prepuščati samo sebi, saj je vir dohodkov družbeno-političnih 
skupnosti po tem zakonu odvisen od mase osebnih dohodkov, to je od prispev- 
kov od osebnih dohodkov. Čemu sem navedel vsa ta vprašanja? Zato, ker do- 
biva proračun družbeno-političnih skupnosti s tem zakonom povsem drugačen 
značaj. Proračun postane bilančno^-planski instrument, s katerim bo politično- 
teritorialna skupnost v povezavi z družbenim planom usmerjala družbeni raz- 
voj in reševala ta vprašanja. 

Posamezna družbeno-politična skupnost bo s proračunom dobila pregled 
nad možnostmi, ki jih ima za zajemanje svojih dohodkov. Ker pa mora biti pro- 
račun uravnovešen, bo v okviru tega skupnost določila prioriteto in osnovne 
namene, za katere bo smatrala, da so na njenem področju najvažnejši. . 

Tako bo mogoče, da bodo posamezne družbeno-politične skupnosti, ker 
ne bodo imele namensko vezanih sredstev po raznih skladih, prvenstveno re- 
ševale pereče naloge s posameznih področij družbenih služb, v določenih pri- 
merih pa tudi s področja gospodarstva. Tako je s tem zakonom vpeljana v naš 
sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti noviteta, ki naj kot del celot- 
nega gospodarskega sistema omogoča, da bi prišla samostojnost družbeno- 
političnih skupnosti pri formiranju in trošenju sredstev vse bolj do izraza. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo' ima poslanka inž. Ivica Kavčič. 

Inž. Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dala bom nekaj 
pripomb k predlogu zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 

V naši občini smo imeli precej obširno razpravo o tem zakonu. Seveda se 
je zanimanje za predlog zakona, zaradi nerazvitosti naše občine, katere narodni 
dohodek je za 30 % nižji od republiškega povprečja, osredotočilo predvsem 
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na tiste člene, ki govorijo o dopolnilnih sredstvih, ki jih republika zagotavlja 
slabše razvitim občinam. 

Kot je rečeno v obrazložitvi zakona, so bile v letih 1963 in 1964 razvite 
občine glede na vloženo delo prizadete, ker so se dohodki prelivali za kritje 
potreb drugih občin. To se pravi, da bo razvitim občinam po sprejetju zakona 
ostalo relativno več sredstev, kot so jih imele doslej. To naj bi bil stimulans 
za še večji gospodarski napredek v vseh občinah. Gledano iz te pozicije, je to 
vsekakor pozitivno. Dejstvo pa je, da vseh sredstev v republiki zaradi samega 
zakona nikakor ne more biti več. Če jih ostane razvitejšim občinam več, jih 
nerazvite ne morejo dobiti več, temveč manj. 42. člen zakona pravi, da ima 
občina pravico zahtevati dopolnilna sredstva. Mnenja sem, da je vsekakor 
ustreznejša formulacija, ki sta jo glede tega sprejela odbor za družbeni plan 
in finance Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski sistem Organi- 
zacijsko-političnega zbora. Smatram, da bi bila katerakoli druga formulacija 
korak nazaj glede na 90. člen ustave SRS, s katerim je pravica občin do do- 
polnilnih sredstev zagotovljena. Ta člen ustave tudi določa, da je potrebno dolo- 
čiti merila, na podlagi katerih se občinam dajejo dopolnilna sredstva. Zakon 
meril ne določa, temveč samo ponavlja tisto, kar je v ustavi že povedano in 
ne govori o tem, kako> priti do objektivnih meril za dodeljevanje dodatnih 
sredstev občinam. V obrazložitvi je rečeno, da bo to obravnaval dopolnilni za- 
kon. Mislim, da bo to- nujno čimprej realizirati. 

Mnenja sem, da bi se morale določene stvari prav v zvezi z razvojem druž- 
benih služb vendarle reševati v republiškem merilu. Menim namreč, da vča- 
sih nekateri organi v širših družbeno-političnih skupnostih vse preveč radi 
prevržejo odgovornost na nižje družbeno-politične skupnosti, na občine. Pri tem 
se moramo ravnati po besedah tovariša Kardelja, ki pravi, da bistvo decen- 
tralizacije ni v odpravi centraliziranih funkcij, ki so v sodobni socialistični 
družbi nujno potrebne, temveč v njihovi demokratizaciji. Smatram, da bi mo- 
rali v merilu republike določiti realne programe za razvoj šolstva, zdravstva 
in drugih družbenih služb, ki bodo zastavljeni tako, da jih bomo lahko s sred- 
stvi, ki jih ustvarjamo, zadovoljivo realizirah. Na osnovi tako izdelanih progra- 
mov ne bo težko določiti meril, potrebnih za dodeljevanje dopolnilnih sredstev 
občinam. Na primer osnovno šolstvo. Mislim, da ne moremo še naprej dopu- 
ščati, da bi se materialni položaj učiteljev v različnih občinah tako razlikoval. 
Prevelike razlike, ki so že sedaj in se še večajo, ne morejo ugodno vplivati na 
uspešen razvoj šolstva v vsej republiki. O tem bi moral konkretno govoriti 
dopolnilni zakon. 

Univerzo hoče danes imeti že skoraj vsaka malo večja vas, v evropskem 
pomenu besede, da ne govorimo o srednjih ekonomskih šolah in gimnazijah, 
medtem ko nam primanjkuje sredstev za osnovno šolstvo. Posledica tako raz- 
širjene in nedodelane mreže visokega in srednjega šolstva ni samo v večji po- 
trošnji sredstev, ampak tudi, kar je še negativnejše, v slabi kvaliteti kadrov. 
Te šole namreč niso niti tehnično dovolj opremljene, niti nimajo dovolj kvali- 
ficiranih učnih moči. Realni program, izdelan z vidika gospodarske razvitosti 
naše republike, tega prav gotovo ne more dopuščati. 

Podoben pojav opazimo v zdravstvu. Vsako podjetje hoče svojo ambulanto 
s svojimi rentgenskimi in drugimi aparati, ki so izkoriščeni le 1'% ali pa še 
manj, po drugi strani pa v istem kraju zdravstveni domovi životarijo brez 
opremljenih laboratorijev in ambulant. 
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Lahko smo dali smernice za spodnjo mejo višine osebnih dohodkov, zakaj 
ne bi dali še smernic za spodnjo mejo socialnih podpor itd. Mislim, da bi o 
vseh teh in še o mnogih drugih stvareh morali razmisliti organi širših družbeno- 
političnih skupnosti, skupno z občinami in priti skupno z njimi do nekih realnih 
zaključkov, ki ne bodo ostali le papirnate deklaracije, ampak jih bomo lahko 
realizirali v vseh občinah republike. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prekinjam razpravo in odrejam pol ure 
odmora. Prosim tiste poslanke in poslance, ki žele razpravljati, da se javijo 
k razpravi pismeno. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.25 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanka inž. Marija Vičar- 
Zupančič. 

Inž. Marija Viča r-Z upančič : Tovarišice in tovariši poslanci! 
Oprostite, da bom nekatere stvari ponavljala, nekatere pa spustila, to pa zato, 
ker so predgovorniki že nekatere stvari obravnavali. 

Smatram, da bi bilo ob priliki, ko> sprejemamo zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti, potrebno poudariti, da o vseh vrstah dohodkov, ki 
pripadajo posameznim družbeno-političnim skupnostim, odloča zvezni zakon, 
vsaka izmed družbeno-političnih skupnosti pa samostojno odloča o uvedbi po- 
sameznih vrst dohodkov, o njihovi višini in oprostitvi. V tem smislu govore 
tudi členi novega zakona, vendar niso> povsod popolnoma jasni. V členu 3. ni 
jasno, kakšno naj bi bilo sodelovanje med občinami in republiko in v čem 
naj bi se to sodelovanje odrazilo. Mnenja sem, da bi bila z obveznim sodelova- 
njem, kakor tudi s plafoniranjem višine prispevkov in davkov omejena sa- 
mostojnost občine pri določanju prispevkov in davkov. Ob uveljavitvi nave- 
denih ukrepov se sistem razdeljevanja proračunskih sredstev med družbeno- 
politične skupnosti dejansko ne bi razlikoval od dosedanjega sistema udeležbe 
na proračunskih dohodkih. Tudi 42. člen daje možnost, da se bo dosedanji režim 
delitve proračunskih sredstev z vsemi pomanjkljivostmi, ki so obstajala, na- 
daljeval. Smatram, da ne bi smela občina, ki dobiva dopolnilna sredstva, priti 
pri proračunski potrošnji y ugodnejši položaj, kot je občina s podobno- gospo- 
darsko razvitostjo, ki ne prejema dopolnilnih sredstev. Glede namenskih dopol- 
nilnih sredstev, ki jih obravnava 45. člen, smatram, da so namenjena vsem 
občinam in da imajo torej vse občine do njih pravico ob enakih pogojih. 

V zvezi z 9. členom moram pripomniti, da nastaja pomislek, da bi se neko 
združevanje sredstev na prostovoljni bazi, kar naj bi bil smisel tega člena, spre- 
menilo v obvezno združevanje. Mislim, da je v redu, da se to posebej poudari 
in da bi pri sprejemanju poznejših zakonov oziroma predpisov vse to morali 
upoštevati. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanka Nada Kranjc. 

Nada Kranjc: Tovarišice in tovariši poslanci! V obravnavi predloga 
zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji bom iz- 



22 Republiški zbor 

hajala iz razprave in stališč, ki so bila izoblikovana na posvetovanjih, organi- 
ziranih v naši komuni s strani Socialistične zveze, zbora delovne skupnosti, 
občinskega sindikalnega sveta itd. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da bi znašali proračunski dohodki naše 
občine za prihodnje leto 650 milijonov ali približno 60 milijonov manj kot v 
letošnjem letu. Izdatki pa bi znašali 1 milijardo 340 milijonov dinarjev in to 
brez negospodarskih investicij. Dohodki torej ne bi pokrili niti 50 % izdatkov. 
Da je izračun izdatkov realen, kaže dejstvo, da je samo za potrebe šolstva, ki 
so izračunane na osnovi realnih šolskih programov, potrebnih 90 °/o predračun- 
skih dohodkov. 

Iz navedenih nekaj pokazateljev, ki jih bom v nadaljnjih izvajanjih še pod- 
krepila, lahko sklepamo, da se nahaja komuna v zelo težkem položaju in da 
prav gotovo sodi med relativno-ekonomsko manj razvite občine. Kljub temu, 
da je že okraj naši občini pustil vso udeležbo na deljivih sredstvih in dajal 
le dotacije, so se proračunske potrebe-le za silo pokrivale. Tako je bilo treba 
za gradnjo zdravstvenega doma v Tolminu uvesti samoprispevek vseh občanov 
in delovnih organizacij, samoprispevek gospodarskih organizacij za potrebe 
gimnazije, samoprispevek gospodarskih organizacij za dodatna sredstva šolstvu 
za dvig osebnih dohodkov, dočim je ostala materialna plat šolstva še vedno 
zanemarjena. Ne glede na to, da je proračunska situacija tako pereča, pa lahko 
trdimo, da so bili v naši komuni napravljeni veliki ekonomsko družbeni pre- 
miki. Neposredno po vojni se je preživljalo s kmetijstvom čez 80 ®/o prebival- 
stva, medtem ko se danes s kmetijstvom preživlja le še 32 %. Narodni doKodek 
je bil leta 1960 2 milijardi 683 milijonov, letos pa bo znašal okoli 6 milijard. 
V treh letih se je torej potrojil, proračunska potrošnja pa se je zvišala v tem 
razdobju za 92 °/o. 

Velika neskladnost, ki povzroča upravičeno zaskrbljenost, se zlasti pojav- 
lja med gospodarstvom in negospodarstvom, predvsem v šolstvu, občinski 
upravi in v socialnih službah. Zlasti velike socialne probleme imamo pri nas 
v vaseh, kjer je od 2500 kmečkih proizvajalcev 80 °/o starejših, ki niso sposobni 
ali pa so le delno sposobni za delo in za preživljanje. Upoštevati je treba tudi 
dejstvo, da je v naši občini veliko število ljudi, ki so sodelovali v NOB, ki pa 
sedaj žive kot bajtarji sami brez pomoči, ker so mlajši ljudje odšli in se za- 
poslili v industrijskih centrih. Takih borcev, ki so potrebni pomoči, imamo 
okrog 900, pomoč pa jih prejema le nekaj čez 100. Torej tudi ta problem, ki 
postaja vedno bolj pereč, v veliki meri obremenjuje naša proračunska sredstva. 
Sedaj so priznavalnine in podpore minimalne, saj znašajo povprečno 5000 din 
mesečno, v letu 1965 pa naj bi znašale povprečno 8000, kar je še vedno pre- 
nizko glede na višino življenjskih stroškov. 

Glavni problem financiranja pa predstavlja osnovno šolstvo, za katero je 
bilo letos porabljenih 45 "/o proračunskih sredstev. Kljub tako visokemu od- 
stotku, ki je med vsemi občinami najvišji, pa so sredstva še premajhna, saj 
znaša razmerje med osebnimi dohodki in materialnimi izdatki 85 : 15, na ne- 
katerih šolah pa celo 88 : 12. Šolska mreža ima v naši komuni svoje specifič- 
nosti glede na konfiguracijo in obsežnost terena. Tako imamo v hribih še na 
17 krajih nepopolno osnovno šolanje, kjer učenci ne dobijo potrebne izobrazbe. 
Stroški na učenca so zelo visoki, saj znašajo v posameznih primeril celo 114 tisoč 
dinarjev, kar je visoko nad normalnim povprečjem. Za izvajanje šolske reforme 
je bilo že veliko storjenega. Organizirani so prevozi učencev, vendar iz vseh 
krajev je to nemogoče, ker so to zelo hriboviti predeli. Veliko nepopolnih šol 
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nismo ukinili, ker imajo učenci že do teh šol tudi po dve uri hoda. Rešitev tega 
problema bi bila v dijaških domovih, vendar je teh zaenkrat še premalo. 

Koncentracija, ki je bila doslej izvršena, pa je še bolj poglobila probleme 
pomanjkanja šolskih prostorov v centrih, kar nam nazorno priča primer, ki ga 
imamo na osemletki v Kobaridu, kjer se pouk vrši na štirih medsebojno ločenih 
krajih, v nemogočih prostorih in razmerah, saj sedita v nekaterih razredih tudi 
po dva učenca na enem stolu. Zdravstvena služba je ugotovila, da ima prav 
zaradi takih razmer na našem področju okrog 60 %> šoloobveznih otrok telesne 
hibe; okrnjeni telesni razvoj, deformacije hrbtenice in podobno. 

Za zadostitev najosnovnejših poftreb na področju šolstva bi letos bilo po- 
trebno 900 milijonov dinarjev. Ko so na uvodoma omenjenih forumih obrav- 
navali te probleme, je bilo osnovno vprašanje, kako to realizirati. To še posebno 
zato, ker z novim osnutkom zakona niso določena merila, na podlagi katerih 
bi lahko republika zagotovila dopolnilna sredstva posameznim občinam. Tako 
se glede na samostojno' predpisovanje dajatev in davščin lahko zgodi, da se za 
reševanje protislovja med možnostmi in potrebami manj razvitih občin še bolj 
prizadene standard občanov. Za reševanje problema neskladnosti med pro- 
računskimi dohodki in izdatki je torej potrebno, da se čimbolj razvijejo m 
izkoristijo notranje kapacitete, kar bi zagotovilo znatno povečanje sredstev ob- 
činskega proračuna in s tem omiljenje neskladnosti med potrebami in mož- 
nostmi. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Miro Hegler. 

Miro Hegler: Tovariši in tovarišice poslanci! Obsežno gradivo, ki smo 
ga prejeli, nam daje možnost, da se z nekaterimi vprašanji s področja predloga 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti in predloga zakona o pri- 
spevkih in davkih občanov temeljito in vsestransko seznanimo ter zavzamemo 
jasna stališča. 

Moj namen je obravnati nekatera vprašanja iz tistega poglavja zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki govori o zagotavljanju dopol- 
nilnih sredstev občinam. 

Zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti v 42. členu govori o 
tem, da ima občina pravico zahtevati od republike dopolnilna sredstva, ko- 
likor ni sposobna s svojimi dohodki, ki jih določi v skladu z gospodarsko zmog- 
ljivostjo prebivalstva zagotoviti izpolnjevanje nalog za družbene potrebe na 
področju vzgoje, izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, telesne kulture 
itd. Vsebina tega določila nikjer ne opredeljuje, kakšna in katera so tista ob- 
jektivna merila, na podlagi katerih bi lahko določali višino zahtevanih sredstev. 
Strinjam se z ugotovitvami, da je v tem trenutku težko najti merila za višino 
proračunske potrošnje, še posebno pa je to težko in nerealno določati brez 
skrbno pripravljenih analiz. Takšne analize je laže izdelati ter na njihovi osnovi 
določiti potrebe za področje šolstva, socialnega varstva, priznavalnin borcem 
itd., dočim je to težje na področju kulturnih dejavnosti, fizkulture, tehnične 
kulture in komunalne dejavnosti. Dosedanji kriteriji, proračunska potrošnja, 
narodni dohodek, oziroma višina osebnega dohodka na prebivalca v celoti ne 
dajejo objektivnih meril, posebno zaradi teritorialno različnih območij. Prav 
gotovo imajo teritorialno obsežnejše občine, zaradi različnih pogojev še neka- 
tere dodatne izdatke, katerih teritorialno manjše občine nimajo. Tako mora npr. 
kočevska občina v letu 1965 zagotoviti 21 milijonov dinarjev sredstev za prevoz 
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otrok v šole. Obstoječi krajevni uradi, nižje organizirane šole z majnim števi- 
lom otrok, vzdrževanje široke cestne mreže, organiziranje dobre zdravstvene 
službe ter vrsta drugih komunalnih problemov terja v takšnih pogojih tudi 
določena večja sredstva. Običajno- imajo takšne občine tudi slabšo- zemljo, kar 
omejuje tudi dohodke od kmetijstva, zlasti še sedaj ko bodo- kmetje v IV. davč- 
nem okolišu oproščeni plačevanja davka. Občine imajo sicer formalno možnost, 
da vsaka na svojem teritoriju določa višino davkov in prispevkov, vendar pa 
je to določilo v praksi težje izvajati, ker bi to povzročilo velike razlike v stan- 
dardu občanov v posameznih občinah. 2e sedanja razlika v osebnih dohodkih 
in pogojih življenja nam dela težave pri nameščanju strokovnega kadra. To 
pomeni, da geografska, socialna in gospodarska struktura določenega teritorija 
vplivajo na pravico do dopolnilnih sredstev. 

Mnenja sem, da je določilo o- dopolnilnih sredstvih občin dokaj admini- 
strativni in nestimulativni element, ker ne navaja občin, da bi iskale rešitve 
v povečanju lastnih dohodkov na osnovi boljšega gospodarjenja. Medtem ko 
v našem gospodarskem sistemu v celoti rušimo stare administrativne elemente, 
pa se v tem primeru držimo na starih pozicijah. Menim pa, da bi morali od- 
ločno' uvajati načela o takšnih družbeno-političnih skupnostih, ki bodo gospo- 
darsko sposobne opravljati svoje naloge brez dopolnilnih sredstev republike. 
Ko smo v preteklosti ob združevanju občin preko- pristojnih družbeno-politič- 
nih organov takšna stališča postavljali v ospredje, smo tudi jasno povedali, da 
bo celoten naš ekonomski in družbeni razvoj to slej ali prej zahteval. Tedaj 
smo skušali najti v opravičilo marsikaj, pa tudi to, da smo pripravljeni po- 
večati višino davkov in prispevkov samo, da sedež občine obdržimo-. Danes je 
mišljenje takratnih zagovornikov teh stališč drugačno in se vse bolj nagiba 
k temu, da je potrebno takšnim občinam zagotoviti dopolnilna sredstva. Okraji 
in republika so tudi ob sestavljanju občinskih proračunov — taka je bila vsaj 
dosedanja praksa — vedno- poudarjali, da ni mogoče računati z dopolnilnimi 
sredstvi, vendar so okraji ob koncu leta, kot je bil to primer tudi v tem letu, 
ne glede na objektivna merila, delili dopolnilna sredstva posameznim občinam, 
s čimer pa smo situacijo rešili le trenutno. 

Smatram, da bi morali najti tudi za ekonomsko šibkejše občine stimula- 
tivnejša merila delitve, posebno nujno- pa je, da ostanejo v občini tista sred- 
stva, ki so bila ustvarjena kot rezultat boljšega gospodarjenja. Delitveni in- 
strumenti bi se morali približati takim realnim možnostim, ki bi v glavnem 
vsem občinam omogočilo financiranje zadev, ki jih ustava določa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo- ima poslanka Danica Vogrinec. 

Danica Vogrinec: Tovarišice in tovariši poslanci! Govorila bom o 
nekaterih možnostih zbiranja sredstev za financiranje občin, ki imajo številne 
skupne medobčinske službe. Razpravo bom nadaljevala tam, kjer sem jo zad- 
njič na zadnjem zasedanju Organizacijsko-političnega zbora nekako- končala 
oziroma bom skušala danes pojasniti še nekatere momente, ki imajo važno vlogo 
pri financiranju občine Maribor-Center. 

V prejšnji razpravi sem govorila, da se v mariborskih mestnih občinah 
kaže vedno večja potreba po združevanju občinskih služb, v medobčinske 
službe. Povedala sem, da imamo že sedaj skupno- zdravstveno, prosvetno-peda- 
goško, komunalno, urbanistično, katastrsko službo, da imamo že sedaj tudi 
skupne sklade, kot so sklad za financiranje šol II. stopnje, zdravstveni investi- 
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cijski sklad, komulnalni sklad itd. Razgovori potekajo tudi o združevanju in- 
špekcijskih služb, prijavne in odjavne službe, sodnikov za prekrške, kakor tudi 
o skupnem šolskem skladu za financiranje osnovnih šol. Te skupne službe 
upravlja mestni svet. 

V letu 1965 bodo nastopile še nadaljnje potrebe po medobčinskem sode- 
lovanju predvsem zato, ker bodo prenesene še nekatere pristojnosti iz okraja 
na občine. Verjetno bo prenesenih nekaj kulturnih ustanov in prenos okoli 50 °/o 
udeležbe pri financiranju šol II. stopnje, ki jo je dosedaj prispeval okraj. 
Splošne težave, ki nastajajo pri organiziranju skupnih služb, so znane, kot na 
primer, dogovarjanje, usklajevanje stališč, usklajevanje možnosti in potreb, za- 
gotovitev materialnih in kadrovskih možnosti in potreb, vse do< kritja pogod- 
benih obveznosti posameznih sofinancerjev. Materialne možnosti so običajno 
največja ovira pri sporazumevanju o medobčinskem sodelovanju, kar je po- 
vsem razumljivo. Težave so še večje, ko združujemo službe s področja druž- 
benih služb, ker je nasprotje med potrebami in možnostmi še toliko bolj 
občutno. 

Dovolite mi, da navedem nekaj konkretnih pokazateljev, ki se nanašajo 
že na oceno za proračunsko leto 1965. Nekih bistvenih pripomb k osnutku za- 
kona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji nimam. 
Da vidimo kako pa izgleda ocena dohodkov, ob trenutno znanih stopnjah zveze, 
republike in občine in ocena izračunanih izdatkov po kriterijih, ki so jih suge- 
rirali za našo občino nekateri republiški sekretariati, bom napravila primer- 
javo z letom 1964. Dohodki v letu 1964 so znašali 2 611 000, v letu 1965 pa bodo 
predvidoma znašali 3 379 000. Indeks porasta je torej 129,4. Izdatki v letu 1964 
so znašali 2 421 000, v letu 1965 pa bodo znašali 4 301 000. Pri izdatkih je torej 
indeks porasta 178. 

Iz pravkar povedanega vidimo, da potrebe znatno presegajo zmogljivosti, 
čeprav še pri tem niso1 upoštevana potrebna sredstva za službe, prenesene iz 
pristojnosti okraja, niti niso upoštevane negospodarske investicije, ki smo jih 
skrčili od prepotrebnih dveh milijard in pol na eno milijardo din. Skupen pri- 
manjkljaj v letu 1965 znaša torej 2 milijardi 300 milijonov din. Seveda nas pri 
tem skrbi, kako bomo izravnali proračunsko bilanco med dohodki in izdatki. 
Možnosti, ki jih predvidevamo, je več, vprašanje je le, katerih se bomo lahko 
poslužili. 

Na dopolnilna sredstva republike skoraj ne upamo računati, prav tako pa 
moramo biti previdni pri uveljavljanju pravic uvajanja večjih stopenj dajatev 
za posamezne vrste dohodkov v občini, da ne bomo ogrožali nadaljnje rasti 
produktivnosti dela. 

Poleg teh možnosti nam ostanejo še nekatere, pri katerih bi se nekoliko 
ustavila. 

Dejstvo je, da materialno osnovo za izvajanje nalog občinske skupščine 
ne predstavljajo samo sredstva, ki se stekajo v proračun občine, temveč tudi 
materialne zmogljivosti občanov in delovnih organizacij. Po trenutni oceni bodo 
imele naše delovne organizacije v letu 1965 okoli 6 milijard več sredstev. Z 
delom teh sredstev bi lahko usklajevali nesorazmerja med dohodki in izdatki 
občine, za to pa je potreben dobro izdelan program razvoja občine, in sicer 
predvsem materialnih potreb družbenih dejavnosti. 

Pripravljene imamo analize stanja teh dejavnosti in analize posledic, ki 
se že čutijo v občini. Imeli smo že prve razgovore s predstavniki delovnih 
organizacij, pripravljeni smo iti v delovne organizacije, da bi jih seznanili s 
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konkretnim stanjem in programom komune. Kljub optimističnemu razpolože- 
nju pa smo zaradi dosedanjih izkušenj, pri združevanju sredstev delovnih 
organizacij, zaskrbljeni. Vse prepogosto opažamo, da se delovne organizacije 
zanimajo samo za zadovoljevanje svojih ožjih potreb, ki jih sicer ne zanikam, 
vse premalo smisla pa kažejo za reševanje skupnih komunalnih problemov. 
Kljub tej slabosti mimo te možnosti zbiranja sredstev ne smemo in ne moremo, 
ker so v svojem bistvu najbolj perspektivna pri izgrajevanju financiranja 
družbeno-političnih skupnosti. 

Naslednja možnost je v tem, da se vse tri mariborske občine združijo v 
eno. Nekaj argumentov za to združitev sem navedla že v razpravi na zasedanju 
Organizacijsko-političnega zbora in v uvodu današnje razprave. Iz vsega na- 
vedenega je razvidno, da že sam razvoj komunalnega sistema teži k združitvi. 
Prepričana sem, da bi ob združitvi treh mariborskih občin odpadli ne le iz- 
datki za mestni svet, temveč bi se znatno znižali tudi izdatki za občinsko 
upravo. Z združitvijo sredstev pa bi se ne dosegla samo možnost načrtnejšega 
razpolaganja z njimi, temveč bi bila dana tudi možnost za izgradnjo in izva- 
janje komunalnega sistema v najširšem smislu. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Branko Hočevar. 

Inž. Branko Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Želim se pri- 
družiti razpravi o predlogu zakona o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti. Pri tem želim povedati svoje misli o tem, kako ta predlog zakona upošteva 
načelo delitve po delu in odvisnost dohodka družbeno-političnih skupnosti od 
gospodarske razvitosti in produktivnosti dela. 

Smatram, da je potrebno, da pri razpravi o predlogu nekega novega za- 
kona ali kakršnega koli drugega akta poskušamo najprej ugotoviti, ali je uskla- 
jen z osnovnimi načeli naše družbene ureditve, ali konkretizira in razvija na- 
čela, sprejeta z ustavo itd., ker šele nato lahko preidemo na oblikovanje in 
preoblikovanje posameznih določil, stavkov in besed. Zato smatram, da je način 
oblikovanja poročila odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora 
in začasnega odbora za proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora 
popolnoma pravilen. Oba odbora sta v I. poglavju jasno podala svoje načelne' 
ugotovitve, s katerimi soglašam. Želeti pa bi bilo, da bi se ta zakonski predlog 
tako obravnaval tudi drugod. Ne vem, če boste soglašali z mano, vendar moram 
reči, da sem povsod, kjer koli sem poskušal razpravljati o tem zakonu, naletel 
samo na izdelane izračune 'in odstotke, s katerimi so mi hoteli dokazovati, kdo 
bo dobil več in kdo manj. Dobil sem občutek, da nas nič ne skrbi, ali pomeni 
zakonski predlog napredek ali pa nazadovanje. Dober je, če mi trenutno nudi 
več kot prejšnji in ga bom zato brezprincipialno zagovarjal, oziroma ga bom 
spodbijal, če ne najdem v njem koristi. 

Smatram, da je potrebno, da zakonski predlog pravilno interpretira naša 
osnovna načela, kajti le tako bo imel zakon trajno vrednost in bo tudi njegovo 
konkretno izvajanje imelo v našem družbeno-političnem življenju pozitivne 
posledice. • 

Faktor gospodarske razvitosti predlog zakona absolutno upošteva. To se 
jasno vidi v tem, ker sta dva osnovna vira dohodkov in sicer prispevek iz oseb- 
nega dohodka od delovnega razmerja in prometni davek od proizvodov in sto- 
ritev, skoraj premosorazmerna gospodarski razvitosti družbeno-politične skup- 
nosti. 
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Faktor produktivnosti dela prihaja v predlogu znatno manj do izraza. V 
neki mogoče preveč poenostavljeni obliki lahko rečem, da je družbeno-politični 
skupnosti, glede na način formiranja njenih dohodkov vseeno, ali ima enega 
delavca, ki dela s polno produktivnostjo ali pa dva s polovično. Za dohodek 
je namreč važna le masa izplačanih osebnih dohodkov. 

Predlog zakona ne stimulira k večji produktivnosti, ampak samo k večjim 
dohodkom, ne glede na to ali se dosežejo z intenzivnim ali pa z ekstenzivnim 
gospodarjenjem. Mnenja sem, da je zahteva po docela zadovoljivi rešitvi tega 
vprašanja v predlogu zakona, ki ga obravnavamo, prezahtevna, tu bo potrebno 
zadovoljive rešitve tega vprašanja najti drugje. Predlog zakona opozarja tudi 
na to, da je potrebno odpraviti iz gospodarstva tiste preostale administrativne 
ovire, ki še obstojajo, ker nam lahko v nasprotnem primeru ti pojavi defor- 
mirajo pozitivne principe zakona. 

V celoti lahko rečemo, da predlog zakona upošteva tudi negativno gospo- 
darsko razvitost ali enostavneje, nerazvitost posameznih področij in jim za- 
gotavlja sredstva za pokrivanje osnovnih potreb. Tukaj bi imel enako pripombo 
kot prej, namreč da zakon ne upošteva dovolj produktivnosti dela, niti even- 
tualnih razlik v produktivnosti dela med področji, katerim zagotavlja dopolnilna 
sredstva in tistim, ki naj ne bi prejemala teh dopolnilnih sredstev. To svojo 
misel podkrepljujem prav z 2. odstavkom 42. člena. Po- mojem mnenju to do- 
ločilo dopušča, da pri enakih stopnjah prispevkov in davkov, in pri enaki go- 
spodarski razvitosti ena občina sprejema dopolnilna sredstva, druga pa ne. V 
takem primeru je torej edina razlika med občinami verjetno v produktiv- 
nosti dela. 

Smatram, da sta 6. in 42. člen predloga zakona samo izhod za izjemne 
primere, kajti kolikor bi to postalo pravilno, bi zgrešili osnovni cilj in smisel 
zakona, o katerem razpravljamo. Čeprav sem sam poslanec , iz občine, katere 
dohodki so razmeroma nizki in je zanjo mogoče interesantno, da bi zgoraj 
omenjeni način reševanja postal bolj pravilo kot izjema, smatram, da je nujno, 
da bi začeli razmišljati in razpravljati tudi o tem, kar je bilo rečeno in tudi 
napisano v povzetku razprave Izvršnega odbora okrajnega odbora Socialistične 
zveze delovnega ljudstva v Ljubljani in sicer: »Pred leti smo govorili, kakšna 
naj bo občina. Prav tiste občine, ki sedaj ženejo ta vprašanja' na ostrino, so si 
takrat izborile obstoj, češ da so same tiste, ki bodo odgovarjale za svoj eko- 
nomski položaj in obstoj. Sedaj pa ravno te občine poudarjajo, da je družba 
dolžna dati sredstva tej skupnosti, ne da bi gledali na to, ali ima ta skupnost 
tudi ekonomske pogoje za svoj obstoj.« 

Ce na kratko povzamem, bi lahko rekel, da predlog zakona v načelu upo- 
števa gospodarsko razvitost in produktivnost dela, potrebno pa bo stalno paziti 
na to, da se bodo ta načela povsod tudi uveljavila. Na tistih področjih, kjer so 
možna in kjer bodo nastala močnejša odstopanja, pa bo v prihodnje treba 
poiskati boljše rešitve. Hvala. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanka Marija Aljančič. 

Marija Aljančič: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi o za- 
konih, ki jih danes sprejemamo, je sodelovalo več organov in organizacij. Tudi 
v občini Koper so o tem zakonu razpravljale nekatere družbeno-politične 
organizacije. Smatram, da je moja dolžnost, da nekatere probleme, ki so bili 
v teh razpravah poudarjeni, danes tukaj povem. 
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Sindikalni svet kakor tudi občinska skupščina sta ugotovila, da predloga 
zakona predstavljata napredek v financiranju družbeno-političnih skupnosti, 
ugotovljeno pa je bilo tudi, da delitev pO' doslej znanih pokazateljih ne omo- 
goča občini, da bi lahko v naslednjem letu veliko uspešneje reševala nekatere 
probleme, ki so zaradi zapostavljanja v preteklih letih, na račun razvijanja 
gospodarstva, ostajali dalj časa nerešeni in so se v zadnjem času še posebej 
zaostrili. Oba navedena foruma sta opozorila na izredno pereče probleme v 
šolstvu in zdravstvu, na pereč problem stanovanjske izgradnje za borce, ka- 
terih rešitev se že vleče iz leta v leto in še ne vidimo pred seboj možnosti, da 
bi v kratkem času rešili to vprašanje. Nagel gospodarski vzpon, ki se je v občini 
Koper začel šele po priključitvi teh krajev, to je celih 10 let kasneje kot v 
ostali Sloveniji in Jugoslaviji, od takrat pa zelo naglo, je puščal za sabo raz- 
vijanje služb družbenega standarda, čeprav je bila že dediščina na tem pod- 
ročju slaba. Razumljivo je, da tako razmerje ni nastalo samo zaradi premajhne 
skrbi občinske skupščine za družbeni standard, ampak tudi kot posledica dej- 
stva, da so delovne organizacije lahko dobivale in še dobe sredstva za investi- 
cije iz republiških in zveznih bank, dočim SO' morale za družbeni standard 
zadostovati pretežno le krajevna sredstva. Nadaljevanje takega stanja je ne- 
vzdržno in ima že škodljiv učinek za samo gospodarstvo, na področju družbenih 
služb pa pomeni zadrževanje mezdne miselnosti. 

Najakutnejši problem pa je gotovo problem osnovnega šolstva. Na to sta 
opozorila tudi aktiv zveze komunistov v občini Koper in plenum Okrajnega 
odbora Socialistične zveze in dala spodbudo, da se zagotove potrebna sred- 
stva, bodisi iz lastnih ali drugih virov. Doslej znane stopnje, ki jih bodo pred- 
pisali zvezni in republiški organi, nam dokazujejo, da se prvenstveno rešujejo 
potrebe federacije in republike, ker se zagotavlja odstotek pri najvišjih in naj- 
zanesljivejših virih dohodkov. Tako' se po sedaj znanih stopnjah računa, da bo 
zveza povečala dohodke v letu 1965 v odnosu na leto 1964 za 21 °/o, republika 
za 28 l0/o in občina za 11,5 %>. Ob tem ostane seveda lahko' občina s svojimi 
sredstvi pri približno istih možnostih, upoštevajoč obvezna povečanja ob veliko 
povečanih potrebah. Slišati je dosti pripomb, da pomeni taka delitev sredstev 
odmik od proklamiranih stališč. Novi sistem predpisovanja prispevkov sicer 
res omogoča taki družbeno-politični skupnosti, da samostojno predpisuje pri- 
spevke za financiranje svojih potreb, vendar v primeru, da federacija in re- 
publika predpišeta višje ali enake prispevke, ostanejo od načela, da mora ko- 
muna dobiti več, le besede, kajti v sedanji situaciji dodatno obremenjevanje 
občanov ni mogoče, ker bi šlo- to samo na račun standarda. 

Občinam se priporoča, da vodijo milejšo politiko do uslužnostne obrti, da 
znižujejo stopnje prometnega davka na vino, da ne zvišujejo davka na malo- 
prodajo, da ne predpisujejo komunalnim organizacijam prispevka od dohodka, 
in da je še vrsta drugih možnosti za olajšave, kar je pozitivno, vendar vpraš- 
ljivo, koliko lahko občine v nakazanih potrebah vse to upoštevajo. 

V predlogu o delitvi proračunskih sredstev za leto 1965 občina Koper ne 
vidi možnosti za rešitev nujne izgradnje italijanskega šolskega centra in re- 
konstrukcije slovenske gimnazije, ker predvidena sredstva ne bi zadostovala 
niti za udeležbo pri najetju kreditov. 

Iz posebnih zaključkov Okrajnega odbora Socialistčne zveze izhaja, da je 
v letu 1965 nujno potrebno zagotoviti za osnovno šolstvo tolikšna sredstva, da 
se omogoči delitev med materialnimi in osebnimi izdatki vsaj v razmerju 80 : 20. 
Iz obrazložitve izhaja, da je bilo v Sloveniji že v letu 1963 to razmerje nekoliko 
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boljše, in sicer 81 : 19, kar kaže na to, da zaostajamo tudi na tem področju. 
Financiranje srednjega šolstva, zlasti strokovnega, temelji na zelo negotovi 
osnovi dogovarjanja z gospodarskimi organizacijami. Odmikanje od teh vpra- 
šanj ne bi bilo koristno, kajti problem obstoja, hkrati pa tudi možnost, da bo 
sicer izbil še z večjo ostrino na dan. 

Od skupnih bruto dohodkov občine bi v letu 1965 ostalo občini 52 °/o. 
Vprašljivo' je, če je v tem prenosu funkcij na komuno to sorazmerje ustrezno. 
Izogniti bi se morali dosedanjemu načinu, da si višje družbeno-politične skup- 
nosti zagotove sredstva, kolikor toliko po potrebi, medtem ko komuna tega ne 
more. Ob pomanjkanju sredstev za kritje potreb je edini možni izhod v tem, 
da se ustrezno' zmanjšajo zahteve, in potrebe na vseh nivojih, da bi tako omo- 
gočali komunam, da pridejo do najnujnejših sredstev. Važno je, da se to upo- 
števa ob določanju konkretnih stopenj prispevkov in davkov. V situaciji, ko 
bi vsi potrebovali in radi imeli več in nihče manj, je prav, da se najprej za- 
gotove potrebna sredstva za vse, kar moramo po ustavi in zakonih financirati 
— pri tem ne mislim samo na komuno, ampak na družbeno-politične skupnosti 
na vseh nivojih — potem pa šele sredstva za ostale dejavnosti. 

Potrebno je zaostriti kontrolo in uvesti večje varčevanje pri proračunski 
potrošnji, ker se v širšem merilu tudi s takim varčevanjem lahko zbere velike 
zneske. Dotacije in potrebe po> njih je potrebno čimbolj objektivizirati. 2e skoraj 
nesmiselno je postalo pravilo, po katerem razni upravni in drugi organi in 
organizacije, vsako leto s predračunom zahtevajo čim večja sredstva zato, da 
dobe to, kar potrebujejo. Vsako leto se znova dogaja, da vsi organi in organi- 
zacije zahtevajo več sredstev, kot jih je proračun pripravljen in sposoben dati. 
Nihče ne preverja, ali pa ni v stanju preverjati objektivnosti zahtevkov in 
koristnosti predvidenih programov dela, s katerimi se izkazujejo potrebe. Tako 
se vedno znova ponavljajo napake iz preteklega leta in se podpira tiste, ki 
niso objektivni v postavljanju proračunskih zahtev. Le jasno opredeljene na- 
loge in točni izračuni, kolikor stvari stanejo, bi pripomogli k objektivnejšemu 
dodeljevanju sredstev. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Janez Lanščak. 

Janez Lanščak: ToVarišice in tovariši poslanci! Temeljni zakon in 
predloženi republiški zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti do- 
ločata, da posamezne družbeno-politične skupnosti samostojno odrejajo višino 
svojih dohodkov v proračunih glede na vrsto teh dohodkov, ki so predvideni 
kot dohodek tej skupnosti. To odmerjanje s strani posamezne družbeno-poli- 
tične skupnosti, posebno pa odmerjanje s strani občine kot temeljne skupnosti 
mora biti v skladu z načeli, da te obveznosti ne vplivajo destimulativno na 
produktivnost in na gospodarsko aktivnost občana ali organizacije. Načelo, na 
katerem temelji zakon o formiranju sredstev za splošno potrošnjo na vseh 
nivojih, je torej gospodarska moč, razvitost proizvajalnih sil in višina novo 
ustvarjenega dohodka. Ekonomska moč družbeno-politične skupnosti je torej 
odlbčujoča pri ocenitvi sposobnosti za zbiranje sredstev, ki so potrebna za 
pokrivanje potreb v občini, republiki in zvezi. Ta princip brez dvoma ugodno 
deluje v tej smeri, da razvija in pospešuje splošen gospodarski razvoj v posa- 
meznih komunah, ki si s povečano gospodarsko aktivnostjo povečujejo tudi 
družbeni standard. Iz tega pa izhajajo tudi različne možnosti posameznih ko- 
mun. Razporeditev proizvojalnih sil in razvitost posameznih ožjih političnih 
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skupnosti je, gledano z vidika širše skupnosti, dokaj različna. Tako se v naši 
republiki, če merimo razvitost po ustvarjenem narodnem dohodku, ta giblje 
v razponu od 107 000 do 1 500 000 na prebivalca. 2e ta pokazatelj, čeprav mu 
ne moremo pripisati naj objektivne j še odločanje o razvitosti, nam kaže na iz- 
redno različne materialne možnosti posameznih komun. 

Ce torej izhajamo iz sedanjega stanja glede proračunske potrošnje, ki 
bazira na gospodarski moči komune, lahko zaključimo, da bodo določene po- 
litične skupnosti nujno morale imeti v delitvi poseben položaj, da bi lahko 
pokrivale obveznosti, ki jim jih nalaga ustava. To možnost novi zakon o finan- 
ciranju družbeno-političnih skupnosti tudi vsebuje. Doslej se je ta različna 
sposobnost proračunske potrošnje regulirala preko okrajnih proračunov. Z no- 
vim zakonom to odpade in komune stopajo glede porazdelitve sredstev za 
splošno potrošnjo v neposredne odnose z republiškim proračunom. S to načelno 
spremembo bo tudi lažje objektivizirati dosedanje stanje glede proračunske 
potrošnje. Doslej je namreč na tem področju vladala precejšnja različnost, ko 
so se ta sredstva prelivala preko okrajnih proračunov. Tako vidimo, da je tudi 
proračunska potrošnja na prebivalca zelo različna in se giblje od 26 000 do 
45 000 dinarjev, če primerjamo povprečja med 4 okraji. Še težja pa je situacija, 
če to potrošnjo primerjamo med občinami, kjer se to giblje v razponu od 
20 000 dinarjev do 120 000 dinarjev. Tak razpon je vsekakor prevelik, ne glede 
nato, da različna razvitost komune in njen položaj zahtevata tudi določena 
večja sredstva in da torej ne moremo govoriti o popolnem izenačevanju glede 
proračunske potrošnje. 

Splošna potrošnja je eden od elementov delitve ustvarjenega narodnega 
dohodka. Ta potrošnja se formira in odreja torej v osnovni delitvi narodnega 
dohodka in na ravni, ki jo tako razvito' gospodarstvo premore. Brez dvoma je, 
da se pri ocenjevanju osnovne delitve narodnega dohodka in s tem povezane 
splošne potrošnje, obravnava povprečna gospodarska razvitost širše ekonomske 
skupnosti, zato tudi obseg te proračunske potrošnje sloni na splošni povprečni 
gospodarski razvitosti. Sedanja meja političnih skupnosti in njihova gospodarska 
moč torej v odrejanju obsega splošne potrošnje ni odločilna, temveč je odločilna 
ekonomska moč širše skupnosti. Ce torej izhajamo iz te ugotovitve, nastane pri 
principu enakih obremenitev pri pokrivanju splošne potrošnje primanjkljaj 
v tisti družbeno-politični skupnosti, ki ima gospodarstvo razvito pod tem po- 
vprečjem. To stanje pa povzroča zgolj politična meja družbeno-političnih skup- 
nosti, ki jo pa v nobenem primeru ne moremo smatrati kot mejo neke zaprte 
ekonomske regije, ki naj predstavlja samostojno enoto tudi glede zagotovitve 
vseh potrebnih sredstev za tako imenovano splošno potrošnjo. Kot primer 
vzemimo gospodarsko razvitost sedanjega področja mariborskega okraja, kjer 
znaša narodni dohodek na prebivalca povprečno 343 000 dinarjev, ki se pa po 
posameznih občinah giblje v razponu od 107 do 631 000 na prebivalca. Takšno 
stanje v posameznih družbeno-političnih skupnostih nujno zahteva dopolnilno 
financiranje splošne potrošnje, ki se realizira preko sistema delitve občina- 
republika. Zato se strinjam z amandmajem, ki sta ga dala odbor za družbeni 
plan in finance Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski sistem 
Organizacijsko-političnega zbora k 42. členu zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti in ki namesto besedila »ima pravico zahtevati« predlaga 
besedilo »se ji zagotovijo«. Gre torej za vsebinsko razliko določila zakona, po 
katerem zagotavlja republika dopolnilna sredstva občinam, ki po redni delitvi 
ne ustvarjajo zadostnih sredstev za kritje z ustavo določenih nalog. 
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Glede višine potrebnih dopolnilnih sredstev pa težko določamo neke instru- 
mente, s katerimi bi ta sredstva avtomatično razdeljevali. Tu bo potrebno te 
potrebe posebej oceniti. Različen položaj posamezne družbeno-politične skupnosti 
zahteva tudi ustrezne odločitve. Mnenja sem, da v novem sistemu ne bi smelo 
priti do tako različnih pogojev in možnosti glede proračunske potrošnje med 
posameznimi komunami in da je vsaj glede družbenih služb treba na področju 
republike doseči določeno enakost. V težkem položaju bodo glede zagotovitve 
sredstev za negospodarske investicije predvsem tiste občine, ki bodo prejemale 
dopolnilna sredstva. Mislim, da v nobenem primeru ne sme obveljati načelo, da 
tiste komune, ki nimajo dovolj Sredstev v svojih proračunih in so navezane na 
dopolnilna sredstva, ne bi imele nobenih možnosti za zagotovitev sredstev za 
nujne investicije v družbenih službah in nujnih komunalnih objektih. Tako 
načelo bi prizadelo ravno tista področja, ki že doslej niso mogla razvijati posa- 
meznih družbenih služb in zagotavljati potrebne pogoje za delo. Ne smemo 
pozabiti, da razvito gospodarstvo v komuni lahko pomembno prispeva mimo 
proračunskih sredstev k reševanju komunalnih potreb. Tako je v vsakem pri- 
meru v komuni z manj razvitim gospodarstvom teh možnosti zelo malo, ali pa 
nič in je torej zadeve tem nujneje reševati z viri od drugod. Mnenja sem, da 
novi zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti pomeni novo kvaliteto 
in da po svoji vsebini ugodno deluje v smeri prizadevanj posameznih skupnosti 
k večji gospodarski aktivnosti in iskanju večjih gospodarskih dosežkov. 

Predsedujoči Tine Remškar : Besedo ima poslanec Jože Tramšek. 

Jože Tramšek: Tovarišice in tovariši poslanci! K diskusiji, ki sem jo 
do sedaj poslušal, bi rad dodal še nekaj besed. Diskutiral bi rad predvsem o 
4. poglavju zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. 

Zdi se mi, da predstavlja ta zakon znaten napredek v smeri izpopolnje- 
vanja naših naporov za večjo samostojnost in krepitev samoupravljanja v naših 
komunah. Poudariti pa moram, da ima zakon veliko napako* v 4. poglavju, 
o tem so govorili skoraj vsi diskutanti in smatram, da bi morali to napako 
odpraviti in dati s tem še večjo kvaliteto in veljavnost. 

Ko govorimo o dopolnilnih sredstvih, govorimo1 obenem o pravici, ki jo 
ima občina, ki nima dovolj lastnih sredstev, da dopolnilna sredstva dobi. Mislim 
pa, da lahko o pravici govorimo samo takrat, kadar jo lahko nekdo na osnovi 
nečesa uveljavi. Kdaj lahko občina to pravico uveljavi, pa nismo točno določili. 
Mislim, da se na podlagi določil, ki jih ima ta zakon, občina ne more pojaviti 
pred sodiščem in uveljavljati svojo pravico, ker ni kriterijev, ki bi to pravico 
določili. 

Vsaka pravica v naši družbi je vedno določena, zato smatram, da mora 
biti tudi ta pravica določena. Predlagal bom konkreten amandma ker se mi 
zdi, da bi morali vsaj poskusiti, da to pravico konkretiziramo, ne glede na 
to, ali bomo imeli pri tem najbolj zadovoljiv uspeh ali ne. Mislim, da tudi pri 
izpopolnjevanju našega sistema nasploh nimamo vedno najbolj idealnih rešitev. 
Zato torej ni potrebno, da bi se bali sedaj uveljaviti rešitev, ki mogoče na prvi 
pogled ni najidealnejša, je pa vendarle nekakšna rešitev. 

Ne morem se strinjati z obrazložitvami odborov, da ni mogoče postaviti 
kriterijev, ki bi pravico do dopolnilnih sredstev konkretno določili. Potrebno 
je, da kriterije najdemo tako ali drugače. Nedvomno je namreč, da jih bo ta 
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Skupščina, tako se mi vsaj zdi, na osnovi današnje diskusije, zahtevala takrat, 
kadar se bo> odločalo o tem, kolikšna dopolnilna sredstva katera občina dobi. 
Dvomim, da bi bila Skupščina pripravljena sprejeti tako važno' stvar samo' na 
podlagi približnih številk, ampak bo najbrž zahtevala določene kriterije, na 
podlagi katerih si bo1 mogoče ustvariti jasno sliko o tem, katera občina dopol- 
nilna sredstva potrebuje in katera ne. Mislim, da je zato potrebno v ta zakon 
vnesti določilo, na podlagi katerega bo Skupščina dolžna sprejeti kriterije, na 
osnovi katerih se bo pravica do dopolnilnih sredstev lahko uveljavljala. 

Rad bi opozoril še na eno stvar. Nekateri govorniki pred menoj so govorili 
tudi o tem, da temu zakonu ni predložena računska bilanca in da se je zato 
težko odločiti, ker ni jasno, kakšen bo finančni učinek zakona. Zdi se mi, da 
to ne spada k temu zakonu, mislim pa, da bomo morali videti bilanco' takrat, 
kadar bomo odločali o tem, kolikšna sredstva bo angažirala republika in ostale 
družbeno-politične skupnosti. Kakšna bo ta bilanca, pa je v veliki meri odvisno 
od tega ali bomo imeli na razpolago objektivne kriterije ali ne. Iz bilance mora 
biti razvidno, do< koliko sredstev imajo< občine pravico in šele na podlagi tega 
bomo lahko določili višino sredstev, ki jih republika rabi za to, da izvrši svojo 
dolžnost nasproti tem občinam. Na osnovi takšne bilance se bomo lahko' odločili 
tudi za to, kakšna mora biti struktura delitve narodnega dohodka v Sloveniji, 
kar brez kriterijev tudi ni mogoče. 

In končno še nekaj. Princip delitve po delu, ki ga ta zakon v tolikšni meri 
uveljavlja, je treba za nekatera področja v Sloveniji korigirati s solidarnostjo 
vseh delovnih ljudi Socialistične republike Slovenije. Nemogoča je namreč si- 
tuacija, da slovenski državljani v nekaterih občinah nimajo določenih mini- 
malnih pravic, dočim v nekaterih drugih občinah z nekaterimi pravicami celo 
pretiravajo. Tako recimo v nekaterih občinah diskutirajo o brezplačni hrani, 
o brezplačnih učilih itd.,, medtem ko v drugi občini niso zagotovljene niti 
osnovne minimalne potrebe. Smatram, da tu mora priskočiti na pomoč soli- 
darnost delovnih ljudi, to se pravi, da je treba take minimalne pravice zago- 
toviti in to za tiste, ki še ne delajo in torej ne morejo biti nagrajevani po delu, 
kakor tudi za tiste, ki delajo, mislim predvsem na učitelje in profesorje v slabše 
razvitih občinah, pa niso plačani po svojem delu. Iz zgoraj navedenih razlogov 
predlagam, da se med prvi in drugi odstavek 42. člena vstavi novi 2. odstavek, 
ki naj se glasi: »To pravico uveljavi občina na osnovi kriterijev, ki jih na 
predlog Izvršnega sveta določi Skupščina SR Slovenije.« 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Stane Divjak. 

Stane Divjak: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi se 
želim dotakniti druge točke 142. člena. 

Na odborih smo razpravljali o predlogih in pripombah občinskih skupščin. 
Pričakovali smo, da bo Izvršni svet k 142. členu predložil amandma, vendar 
ko smo' slišali, predstavnik Izvršnega sveta tega ni storil, temveč predlaga, da se 
delitev sredstev za vzdrževanje cest izvrši s proračunom za leto 1965. Ker delno 
poznam stanje, in vem, da bo prišlo do nesoglasij glede višine dodeljenih sred- 
stev, smatram, da je najbolje, če sredstva razdelimo po nekem objektivnem 
kriteriju. Tak kriterij bi bila lahko dolžina cest III. in IV. reda, ki jih mora 
vzdrževati občina. Da navedem konkreten primer: 

V celjskem okraju je razmerje med cestami prvega, drugega in tretjega 
reda naslednje: 42 % cest je prvega in drugega reda, 58 % cest pa tretjega reda. 
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Će pa poleg tega vključimo še četrti red, je razmerje 25 : 75. V takem razmerju 
bi bilo treba deliti tudi sredstva. Zato predlagam, da se drugi odstavek 142. 
člena spremeni tako, da se glasi: »Od sredstev, ki se po prvi do osmi točki 
26. člena zakona o cestnih podjetjih ustvarjajo za financiranje, vzdrževanje, 
rekonstrukcijo in gradnjo javnih cest v posamezni občini na območju SR Slo- 
venije, pripada po odstotku dolžin cest prvega in drugega reda v odnosu do 
cest tretjega in četrtega reda.« 

Prav tako mislim, da je delitev dohodkov od goriva po republiškem odloku 
v razmerju 70 °/o : 30 °/o prav tako nepravilna. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Anton Rovtar. 

Anton Rovtar: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je večina govor- 
nikov pred menoj že obravnavala sorodne ali celo enake probleme kot jih 
vsebuje moja razprava, bom skušal svojo razpravo ustrezno skrčiti, verjetno 
pa bom moral tudi kaj ponoviti. 

Dovolite mi, da se bežno dotaknem vsaj enega določila predloga republi- 
škega zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Tretji člen določa, da občina in republika samostojno odločata o uvedbi 
in vrsti dohodkov, ki jima pripadajo po navedenem zakonu in na podlagi zvez- 
nega zakona, ter določata njihovo višino. Administrativno delo, ki ga zakonski 
predpisi s tem v zvezi nalagajo občini in republiki, ni ravno težko. Težje bo 
sredstva zbrAti do take višine, da bodo zadoščala za kritje najnujnejših potreb 
tako v občini kot v republiki. Težko zato, ker ponekod potrebe, drugod pa želje 
po sredstvih naraščajo hitreje kot pa zmogljivosti davkoplačevalcev in zave- 
zancev prispevkov. Da je res tako, nam dokazujejo nemogoče zahteve po sred- 
stvih ob vsakoletnem sestavljanju proračunov, tako v občinskih, okrajnih, kot 
v republiških organih. Popolnoma se strinjam z vsebino članka Franca Bučarja, 
objavljenega v Delu 20. novembra tega leta, v katerem nakazuje elemente, ki 
bi jih morali obvezno upoštevati pri sprejemanju proračunov družbeno-poli- 
tičnih skupnosti. Kot glavna značilnost teh novih elementov naj bi bila, da 
morajo biti delovne naloge merilo za določanje potreb po sredstvih, nikakor pa 
ne neprecizirane dolžnosti, ki jih imajo posamezni organi in ki jih dedujemo 
iz leta v leto, in to ne glede na preobsežne administrativne aparate, ki trosijo 
velika družbena sredstva. Težko je sicer reči; da je sistemizacija delovnih mest 
in organizacija poslovanja v vseh organih družbeno-političnih skupnosti sto- 
odstotno pravilno izvedena in da so potrebni tako številni administrativni 
kadri. Zato verjetno tudi tu obstaja možnost korektur na osnovi izrecnih nalog, 
ki izhajajo iz družbene potrebe in ne iz potreb administrativnega birokratizma. 

Smatram, da bo moralo biti to področje v bližnji prihodnosti deležno teme- 
ljitih razprav in ukrepov v smeri odkrivanja notranjih rezerv in s tem v zvezi 
prihranka na sredstvih. 

Tovariši in tovarišice poslanci! Dolžan sem zagovarjati utemeljene potrebe 
zveze in republike, vendar ne morem mimo dejstva, da se kljub stalnemu zago- 
tavljanju, da bo občinam prepuščenih več sredstev za kritje najnujnejših potreb, 
to z novim zakonom verjetno ne bo uresničilo. Ne morem trditi, da velja to 
za vse občine, vendar bi navedel primer občine Kamnik, ki izkazuje težko spre- 
jemljiv porast sredstev v korist občine nasproti povečani osnovi. Po prvih 
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ocenah dohodkov, ki jih zajemajo predpisi o prispevkih in davkih, je predvi- 
deno, da se bodo skupna sredstva v letu 1965 dvignila nasproti oceni dohodkov 
leta 1964 za okoli 20 % in to od 1 milijarde 463 milijonov na 1 milijardo 761 
milijonov dinarjev. Pri teh ocenah bi se udeležba posameznih družbeno-poli- 
tičnih skupnosti gibala takole: Zveza v letu 1964 8,6'%, v letu 1965 9,4%, torej 
zvišanje za 0,8. Republika v 1964. letu 38 %, v 1965. letu 39,5 %, razlika v povi- 
šanju 1,5. Občina v letu 1964 53,4%, v 1965. letu pa 51,1, to je za 2,3% manj. 
Glede na navodila oziroma tolmačenje, da bo zveza obračunavala prispevek od 
katastrskega dohodka, ki se bo predvidoma povečal za 2 do 3-krat in da bo 
občina upoštevajoč predpisane olajšave za dokajšen del davščin zavezance opro- 
stila, se bo odnos menjal v dobro Zvezi. 

Občina bo sredstva dobila s tem, ko bo znižan prispevek iz osebnega do- 
hodka od delovnega razmerja, od prvotno predvidenih 8, na 7,5 % in pri 
davku na malo prodajo od 2,5 na 2%. S temi ukrepi se bodo dohodki po oceni 
za leto 1965 delno zvišali in bo znašalo povečanje na promet v 1964 le za okoli 
18 % ali na skupno 1 milijardo 720 milijonov dinarjev. Na tem dohodku bodo 
udeleženi: Zveza v 1964. letu z 8,6%, v prihodnjem letu pa z 9,9%, to je za 
1,3% več, republika v letu 1964 38 % in v 1965. letu 38,9, torej plus za 0,9, 
dočim občina v letošnjem letu 53,4%, v prihodnjem pa 51,2 %,' torej minusa 
za 2,2 %. Tako naj bi se dohodki nasproti oceni leta 1964 v letu 1965 dvignili 
in sicer zvezni za 35,7 %, republiški za 19,9 %, občinski pa za 12,8 %. Iz po- 
datkov je razvidno, da sta udeleženi zveza in republika pri dveh najmočnejših 
dohodkih, občini pa je dovoljeno predpisovati prispevke in davke od dohodkov, 
katerih vrednost je relativno majhna. Za primerjavo navajam izračun pri- 
spevkov od osebnega dohodka od delovnega razmerja, ki v višini 1 375 000 
dinarjev predstavljajo skoraj 3/4 vseh dohodkov občine. Osnova za prispevek 
iz osebnega dohodka znaša 7 milijard in 973 milijonov. Predvideni porast 
osebnih dohodkov in delovne sile bo< v primerjavi z letom 1964 za 24,3 % večji. 
Na ta dohodek bodo predpisale svoje stopnje zveza, republika in občina. Ob 
upoštevanju, da zveza predpiše 2%, republika 8%, občina pa ostalo, to je 
7,52 %, moramo ugotoviti, da se ta prispevek v primerjavi z udeležbo občine 
v letu 1964 dvigne le za 0,7 %. Kolikor pa bo republika sprejela stopnjo 7,5%, 
bo ostala občini stopnja 7,75 '°/o, s čimer bi se prispevek dvignil za 7,6%, 
kar pa vsekakor ni pravilen odnos nasproti osnovi, ki se povečuje za 24,3%. 
Glede na vsa dejstva in določila 3. člena predloga zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti in 8. člena predloga zakona o prispevkih in davkih 
občanov, se bo morala občina, v primeru, da se prispevki, oziroma dohodki za 
širše družbeno-politične skupnosti ne bodo znižali, poslužiti za kritje predvi- 
denih potreb uvedbe posebnega prispevka in to krajevnega samoprispevka, ki 
ga dovoljuje 16. poglavje predloga zakona o prispevkih in davkih občanov. Iz 
gornjega sledi, da bo treba določila o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
še nadalje dopolnjevati in določati sredstva le za družbeno najbolj nujna in 
koristna dela. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanka Jelka Firbas. 

Jelka Firbas: Tovarišice in tovariši poslanci! K razpravi o predlo- 
ženem zakonu o financiranju družbeno-političnih skupnosti sem se javila zato, 
ker mislim, da ta zakon predstavlja v izgrajevanju našega sistema velik korak 
naprej. S tem, da bodo družbeno-politične skupnosti, zlasti kar zadeva občine, 
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same odrejale svoja sredstva in jih tudi delila, bodo mnogo bolj prišla do 
izraza mišljenja in sugestije samih občanov že ob predpisovanju in delitvi 
dohodkov oziroma sredstev. Zato se bodo ta sredstva ob večjem vplivu občanov 
prav gotovo mnogo bolje uporabljala. Ne glede na povedano pa se ne bodo 
mogle v celoti kriti vse tiste potrebe, ki bi jih morale zlasti občine urejati po 
zveznih in republiških predpisih. Tu mislim predvsem na tiste občine, ki so 
gospodarsko nerazvite. Teh je kot nam je znano, dobršna tretjina. Res je, da 
je v samem osnutku zakona rečeno, da bo takšnim občinam pomagala republika 
z dopolnilnimi sredstvi, da bodo lahko izvajale postavljene naloge, zlasti na 
področju družbenih služb, vendar menim, da vprašanje, kako bo republika 
pomagala takim občinam, posamezni členi premalo precizno določajo, kar velja 
zlasti za 42. člen omenjenega zakona. V tem členu ni jasno, kaj pomeni druž- 
beni in kaj kulturni standard in kdo je tisti, ki to določa. Tudi ni jasno, ali 
bodo dotirane občine dobile toliko sredstev, da se bodo lahko razvijale, ali 
pa bodo ostale na tako nizkem nivoju kot ga imajo danes. Mislim, da bi moral 
biti ta člen bolj precizno formuliran kot je sedaj. Postavlja se mi vprašanje, 
zakaj se pri omenjenem členu ne uporablja slična terminologija, kot v zveznem 
zakonu. Menim, da bi lahko tudi v SR Sloveniji osvojili določilo, enako kot v 
federaciji, da se zagotovijo dopolnilna sredstva republiki, v kateri so dohodki, 
ki pripadajo po zakonu republiki in občinam, na prebivalca nižji od dohodkov 
na prebivalca v republiki, v kateri so ti dohodki na jugoslovanskem povprečju, 
ali se temu povprečju približujejo. Ali ne spada podobno določilo tudi v repu- 
bliški zakon. S tem bi bilo dovolj jasno in precizno formulirano določilo, na 
podlagi katerega bi občine imele s strani republike zagotovljena sredstva. 

Nehote dobim vtis, da obstoja na merodajnih mestih v republiki mišljenje, 
da ni nerazvitih področij, katerim bi bilo potrebno pomagati. Ce namreč izha- 
jamo iz stališča, ki ga postavljamo v merilu federacije, da se razvite republike 
ne morejo hitreje razvijati, če ne razvijamo obenem zaostalih področij v Jugo- 
slaviji, potem se mi postavlja vprašanje, ali isto določilo ne drži tudi za SR 
Slovenijo. Mogoče napačno ocenjujem, vendar mislim, da so nerazvita področja 
v Sloveniji ravno tako zavora za hitrejši razvoj razvitih področij in republike 
kot celote. Menim, da bi poleg sredstev, ki se financirajo iz proračuna, ker 
vemo, da ne moremo v celoti reševati problemov — tu mislim na gospodarstvo — 
bilo tudi v Sloveniji umestno razmisliti o ustanovitvi sklada za nerazvita 
področja. 

K 42. členu zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti pa pred- 
lagam amandma, in sicer k 1. odstavku 42. člena, ki naj bi se glasil takole: 
»Če občina s svojimi dohodki, ki jih določi v skladu z gospodarsko zmogljivostjo 
prebivalstva, ne more zagotoviti zadostnih sredstev za izpolnjevanje nalog iz 
41. člena, zagotavlja republika dopolnilna sredstva občini ob pogojih, ki pripa- 
dajo po zveznem in po tem zakonu občini na prebivalca in so nižji od dohodkov 
na prebivalca v občini, v kateri so ti dohodki na republiškem povprečju, ali se 
temu povprečju približujejo.« Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Jože Greben. 

Jože Greben: Tovarišice in tovariši poslanci! Današnja razprava 
nedvomno dokazuje, kako pomemben zakonski predlog imamo pred seboj. V 
celoti se strinjam s stališči in z mnenji odbora za družbeni plan in finance, 
želim pa povedati nekatere stvari. 

3» 



36 Republiški zbor 

Razprava in sprejemanje tega zakona, ki nadalje uveljavlja načela naše 
ustave, nam nalaga, da se bomo morali v prihodnje oziroma v najkrajši per- 
spektivi, temeljiteje pogovarjati o tem, kaj lahko in kaj ne moremo in da 
bomo morali več govoriti o naših materialnih pogojih, ki bodo omogočali take 
ali drugačne prispevke. Jasno nam mora namreč biti, da niti ta zakon niti razne 
računice ne rešujejo situacije v naših komunah. To situacijo rešujemo lahko 
samo z delom, se pravi s tem, kar ustvarimo. Dejstvo je, da lahko razpolagamo 
samo s tistim, kar ustvarimo in da lahko tudi samo toliko potrošimo, pa najsi 
bo to na področju investicijske, osebne ali pa proračunske potrošnje. 

K zakonu nimam načelnih pripomb, pač pa imam pripombo k 53. členu, 
ki govori o predlogu občinskega proračuna, ki ga obravnavajo zbori volivcev, 
preden ga sprejme občinska skupščina in o tem, da morajo biti sklepi zborov 
volivcev, ki niso bili sprejeti v predlogu proračuna, skupaj s proračunom pred- 
loženi občinski skupščini. 

Osebno menim, da bi bilo dobro, da bi tudi predlog republiškega proračuna 
obravnavala volilna telesa, preden ga sprejme republiška skupščina, predvsem 
zaradi tega, da povečamo vpliv na formiranje politike trošenja republiških 
sredstev oziroma sredstev, ki jih prispevajo vsi slovenski državljani. 

Menim tudi, da bomo morali v bodoče, ko bomo sprejemali zakone — 
temu podobne ali še bolj važne — delati tako, kakor to dela Zvezna skupščina. 
Poslanci naj bi na eni izmed predhodnih sej dobili predlog zakona in ob tej 
priliki o njem debatirali. Na podlag debate bi se zakonski predlog lahko ustrezno 
dopolnil in takega bi nato na eni izmed prihodnjih sej tudi sprejeli. 

Predsedujoči Tine Remškar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce nihče ne želi več besede, prosim tovariša Divjaka, da svoj amandma pred- 
loži pismeno. Hkrati vprašam poročevalca skupščinskega odbora, ali želi, da 
zaradi obravnave tega amandmaja v odboru odredim kratek odmor? (Da.) 

Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.30 in se je nadaljevala ob 13. uri.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Nadaljujemo razpravo. Želi morda še 
kdo razpravljati? (Ne.) Ce ne, prehajamo na glasovanje o amandmajih. 

Najprej dajem v razpravo amčmdma k 42. členu, ki sta ga dala odbor za 
družbeni plan in finance Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski 
sistem Organizacijsko-političnega zbora. Odbora predlagata, da se v predzadnji 
in zadnji vrsti prvega odstavka 42. člena besede: »ima pravico' zahtevati« nado- 
mesti z besedami »se ji zagotovijo«. 

Prosim najprej predstavnika Izvršnega sveta, da pojasni stališče Izvršnega 
sveta. 

Riko Jerman: Tovarišice in tovariši poslanci! K amandmaju odbora 
za družbeni plan in finance in ustreznega odbora Organizacijsko-političnega 
zbora je Izvršni svet že zavzel svoje stališče. Izvršni svet ne more upoštevati 
amandmaja obeh zborov zaradi tega, ker smatra, da po svoji vsebini ničesar 
ne spreminja, ker je že v 6. členu pravica, da se morajo občini zagotoviti dopol- 
nilna sredstva, jasno izražena, in bi torej ponovno poudarjanje tega vnašalo 
določene nejasnosti v sam zakonski tekst. 
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Predsedujoči Tine Remškar: Želi kdo besedo? Prosim. Besedo ima 
dr. Josip Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Mislim, da ne gre pri tem 
amandmaju za eno bistvenih vprašanj, kakor tudi ne za bistvene razlike v 
mišljenjih, vseeno pa bi rad v razpravi povedal svoje osebno stališče, ki sem 
ga zastopal na seji zakonodajno-pravne komisije, ko je obravnavala predlog 
amandmaja. 

Pri tem bi vas rad opozoril na naslednje. 8. člen zveznega zakona, katerega 
vsebino povzema naš republiški zakon v 6. členu, se glasi: »Občini, ki ne more 
z dohodki, ki ji pripadajo na podlagi zakona, financirati družbenih potreb in 
nalog, zagotavlja republika dopolnilna sredstva, pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon.« Iz tega sledi, da je tako v zveznem kot v republiškem zakonu postavljen 
princip, ki je postavljen tudi v 90. členu ustave, da je republika po samem 
zakonu dolžna zagotoviti dopolnilna sredstva. V 6. členu je torej postavljen 
princip, 42. člen pa določa pogoje, pod katerimi občini pripadajo dopolnilna 
sredstva in torej le realizira določbe 6. člena. Vsi smo se strinjali s stališčem, 
ki je bilo dano v odboru za proračun in zakonodajno pravni komisiji, da je 
predlog, da ima občina pravico zahtevati dopolnilna sredstva, težko vzdržljiv. 
Poleg tega pa tudi izraz »pravico zahtevati« ni ustrezen, ker izraža le pravico 
peticije, ki jo ima vsak državljan, in vsaka družbeno-politična skupnost. V 
zakonu ne gre samo za to pravico, temveč tudi za pravico, da dopolnilna sredstva 
občina tudi dobi, zato smatramo, da je pravilna formulacija »pravico do dopol- 
nilnih sredstev«. Po našem mnenju ne bi bilo pravilno, da se to, kar je povedano 
v 6. členu, ponavlja v 42. členu. Namen 42. člena je določiti pogoje in je zato 
pravilna taka formulacija, kot je bila sprejeta v zakonskem predlogu. To, kar 
je predlagano- v amandmaju, pa je že povedano kot osnovni princip v 6. členu. 

Dvomim, da bi bilo popolnoma v skladu s pravnim sistemom in zakonodajno 
tehniko, če bi se amandma sprejel, ker bi lahko vnesel samo nejasnost. Iz 
teh razlogov bom glasoval proti amandmaju. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima poslanec 
Ivan Lužovec. 

Ivan Lužovec: Tovarišice in tovariši poslanci, dovolite, da v zvezi 
z amandmajem povem nekaj misli. 

Tovariš dr. Globevnik je povedal, da med obema amandmajema ni bistvene 
materialne razlike. Ce torej bistvene materialne razlike ni, izgleda, da se pre- 
piramo samo zaradi formalnosti ali zaradi lepotne napake. Moje mnenje pa 
je, da temu ni tako. Če smo v 6. členu zakonskega predloga postavili splošno 
načelo, da se občinam, ki nimajo dovolj sredstev, zagotovijo dopolnilna sredstva 
za pokrivanje minimalnih nalog, ki jih občine po ustavi imajo, smo potem 
dolžni, da tudi v 42. členu, kjer sicer zelo okvirno in v širših obrisih postavljamo 
pogoje, pod katerimi ima občina pravico do dopolnilnih sredstev, postavimo isto 
načelo. Ce pravimo, da bomo s tem vnašali v ta člen določene nejasnosti, .potem 
se vprašam, zakaj zakonodajno-pravna komisija in ostali, ki pri tem vztrajajo, 
dopuščajo isto besedo v drugem odstavku istega člena. V prvem odstavku torej 
»zagotavljanje« ni na mestu in vnaša nejasnosti, v naslednjem odstavku pa 
dopuščamo, da besedica »zagotavljanje« ostane. Smatram, da kolikor smo 
v naši republiški usitavi sprejeli načelo, da se sredstva zagotavljajo, potem 
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lahko ta princip zagotavljanja sredstev uporabljamo povsod, kjer o zagotovitvi 
sredstev govorimo. Zato izjavljam, da bom glasoval za amandma odbora za 
družbeni plan in finance. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne želi nihče več besede, zaključujem razpravo o tem amandmaju. Preden 
bi prišli na glasovanje o amandmaju, predlagam, da glasujemo na skupni seji 
ločeno po zborih. Vprašam Republiški zbor in Organizacij sko-politični zbor, če 
sta mnenja, da lahko glasujemo na skupni seji? (Poslanci se strinjajo.) Ugo- 
tavljam, da sta oba zbora soglasno sklenila, da bomo glasovali ločeno po zborih 
na skupni seji. 

Dajem amandma odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora 
in začasnega odbora za proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora, 
k 42. členu zakonskega predloga na glasovanje. Kdor je v Republiškem zboru 
za ta mandma, naj prosim dvigne roko! (97 poslancev dvigne roko.) Kdo je 
proti? (7 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.) 

Kdor je v Organizacijsko-političnem zboru za amandma, naj prosim dvigne 
roko! (56 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (4 poslanci dvignejo roko.) Kdo 
se je vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma v obeh zborih sprejet. 
Prehajam na razpravo o amandmaju poslanca Jožeta Tramška. Prosim 

predstavnika Izvršnega sveta, da pojasni stališče Izvršnega sveta. 

Riko Jerman: Tovariši in tovarišice poslanci! Amandma, v katerem 
poslanec Jože Tramšek predlaga, da se med prvi in drugi odstavek vstavi nov 
drugi odstavek, se glasi: 

»To pravico uveljavi občina na osnovi kriterijev, ki jih je na predlog Iz-, 
vršnega sveta določila Skupščina Socialistične republike Slovenije.« 

V imenu Izvršnega sveta moram izjaviti, da tega amandmaja ne moremo 
sprejeti. Tovariš Tramšek v svojem amandmaju ne daje nobenih kriterijev, ki 
naj bi rešili sporen problem. Dejstvo je, da se skozi večmesečne analize in 
priprave ni moglo ugotoviti takšnega merila, ki bi v vsakem primeru lahko 
objektivno zagotovil in zadovoljil vse med seboj zelo različne in čestokrat 
neprimerljive razloge, ki izsiljujejo potrebo po dopolnilnih sredstvih. S tem, 
da bi sprejeli amandma, ki ga tovariš Tramšek predlaga, bi si naložili določeno 
nalogo, za katero pa že vnaprej vemo, da bi jo v določenem času ne mogli 
izvršiti in bi tako po našem mišljenju bilo ogroženo ali pa sploh onemogočeno 
sprejemanje proračunov za naslednje leto. Ce dosedanja večmesečna razisko- 
vanja in proučevanja za ugotovitev takšnih objektivnih meril niso dala ustreznih 
in zadovoljivih možnosti, potem moramo in lahko'upravičeno dvomimo, da bi 
s tem uspeli sedaj, ko imamo do sprejemanja proračunov zelo malo časa. 

Iz teh razlogov smatram, da moramo amandma tovariša Jožeta Tramška 
zavrniti, poleg tega pa mislim, da ni škodljivo individualno proučevanje razmer 
v vsaki od občin, ki bodo zahtevale dopolnilna sredstva. Taka individualna 
presoja in individualna ugotovitev vseh razmer, ki v taki občini obstojajo, bo 
dala tako skupščini kot njenim organom dovolj možnosti, da se prepričajo 
o tem, ali so določena dopolnilna sredstva v taki ali drugačni višini potrebna ali 
pa mogoče niso potrebna. Skupščina in njeni organi imajo tudi vse možnosti, da 
preko svojih komisij, kolikor bi bili predlogi upravnih organov nepopolni ali 
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dvomljivi, ugotovi, kakšno je stanje. Glede na vse navedeno predlagam, da 
amandma tovariša Tramška zavrnete. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim poročevalca odborov, da pojasni 
stališče odborov. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbora sta na skupni 
seji razpravljala o amandmaju poslanca Jožeta Tramška. Skupna ugotovitev je 
bila, da je osnovna misel amandmaja ista, kot je bila že izražena v vseh po- 
prejšnjih razpravah odborov in v vrsti razprav, predlogov in mnenj, ki so jih 
dali organi s terena in družbenih organizacij. Dejstvo je, da je nujno v naj- 
krajšem času intenzivno pristopiti k proučevanju novega sistema, in na osnovi 
novih pogojev, ki jih bo ta sistem pogojeval, priti do nekih meril, ki bodo 
bolj objektivizirana kot danes. Odbora sta prav zaradi tega sprejela na svoji 
seji stališče, da je potrebno k takemu delu takoj intenzivno pristopiti, tako 
v Izvršnem svetu kakor tudi v Skupščini. Smatram, da sem danes v uvodni 
razlagi te misli že povedal, ni pa odveč, da jih tu ponovim. 

V ostalem se v celoti strinjam z izvajanji predstavnika Izvršnega sveta. 
Izven vsakega dvoma je, da v kratkem času do nekih objektivnih kriterijev ne 
moremo priti, to bi pa pomenilo, da novi sistem ne bi mogli spraviti v življenje. 
Predlagam, naj se ta amandma zavrne. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da pojasni stališče komisije. 

Dr. Josip Globevnik: Tovariši poslanci! Amandma se glasi: »To 
pravico uveljavi občina na osnovi kriterijev, ki jih je na predlog Izvršnega 
sveta določila Skupščina Socialistične republike Slovenije.« 

Mislim, da je ta amandma v direktnem nasprotju z določbo ustave, kakor 
tudi s 6. členom republiškega oziroma 8. členom zveznega zakona in to iz 
naslednjih razlogov. Tako ustava, kot tudi republiški zakon izrecno določata, 
da se dopolnilna sredstva dodeljujejo občinam, ki svojih neobhodnih nalog ne 
morejo izpolnjevati s svojimi sredstvi, pod pogoji, ki jih določa republiški 
zakon. To se pravi, da more sleherni kriterij, s katerim s lahko določijo dopol- 
nilna sredstva, najti mesto v zakonu. 

V obširnih razpravah, ki so bile v zvezi s tem zakonom, se je pokazalo, da 
je trenutno' maksimalno, kar je mogoče določiti to, kar je v zakonu povedano. 

Strinjam se s tem, kar so tovariši, ki so> govorili pred menoj, povedali. Tre- 
nutno kakšnih bolj objektiviziranih, bolj ozkih kriterij ni mogoče določiti, 
potrebno pa je, da se tako Izvršni svet kot ostali trudimo, da se novi finančni 
sistem razvija naprej in da v tej smeri iščemo nove rešitve, ki jih bomo lahko 
sprejeli kot dopolnilo k temu zakonu. 

Smatram, da bi bilo pravilno, da se amandma ne sprejme in da se zaenkrat 
zadovoljimo z normo, ki je določena v 42. členu zakonskega predloga. 

Predsedujoči Tine Remškar: Kdo prosim želi še razpravljati o amand- 
maju? (Nihče.) Ali poslanec Jože Tramšek še vztraja pri amandmaju? 

Jože Tramšek: Vztrajam. 



40 Republiški zbor 

Predsedujoči Tine Remškar: Ker poslanec Jože Tramšek vztraja 
pri amandmaju, dajem ta amandma na glasovanje. Amandma se glasi: »To 
pravico uveljavi občina na osnovi kriterijev, ki jih je na predlog Izvršnega 
sveta določila Skupščina Socialistične1 republike Slovenije«. 

Prosim, kdor je v Republiškem zboru za amandma, naj prosim dvigne 
roko. (16 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti amandmaju? (44 poslancev 
dvigne roko.) Kdo se je prosim vzdržal glasovanja? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Prosim, da glasuje še Organizacijsko-politični zbor. Kdo je za predlagani 
amandma, naj prosim dvigne roko. (5 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? 
(36 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je amandma v obeh zborih zavrnjen. 
Prehajamo na razpravo amandmaja poslanke Jelke Firbas. Prosim pred- 

stavnika Izvršnega sveta, da pojasni stališče Izvršnega sveta. 

Riko Jerman: Amandma tovarišice Jelke Firbas k prvemu odstavku 
42. člena se glasi: »Ce občina s svojimi dohodki, ki jih določi v skladu z gospo- 
darsko zmogljivostjo prebivalstva, ne more zagotoviti zadostnih sredstev za 
izpolnjevanje nalog iz 41. člena, republika zagotavlja dopolnilna sredstva občini 
ob pogojih, ki pripadajo po zveznem in po tem zakonu občini na prebivalca in 
so nižji od dohodkov na prebivalca v občini, v kateri so ti dohodki na repu- 
bliškem povprečju ali se temu povprečju približujejo.« 

V imenu Izvršnega sveta izjavljam, da tudi ta amandma odklanjamo iz 
istih razlogov, kakor amandma poslanca Jožeta Tramška. Merila, ki jih predlaga 
poslanka Jelka Firbas, so> bila že vsestransko preizkušena, vendar je bilo ugo^ 
tovljeno, da s takšnimi merili ne bi mogli zadovoljiti specifičnih potreb občin. 

Merilo je za razmerja med republikami ustrezno, nikakor pa ni ustrezno — 
in to so poslanci na raznih razpravah na odborih tudi ugotovili — za razmerja 
med občinami v naši republiki. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim poročevalca odborov, da pojasni 
stališče odborov. 

Ludvik Golob: Tovarišice in tovariši poslanci! Z amandmajem se 
odbora ne strinjata in predlagata, da se amandma ne sprejme. Razlogi so isti 
kot sem jih navedel že pri amandmaju tovariša Jožeta Tramška in kakor jih 
je navedel tudi predstavnik Izvršnega sveta. 

Predsedujoči Tine Remškar : Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da pojasni stališče komisije. 

Dr. Josip G 1 ob e v ni k : Tovariši poslanci! Amandma, ki je predlagan, 
je sicer mogoč, to se pravi, da bi kriterij, ki ga vsebuje, lahko služil za dode- 
ljevanje dopolnilnih sredstev občinam. Z vidika same ustavnosti in zakonitosti 
ni nobenih pomislekov zoper njega, vendar v naših razmerah ni uporabljiv. 
V celoti se pridružujem temu, kar je izjavil predstavnik Izvršnega sveta in 
predstavnik odbora za družbeni plan in finance Republiškega zbora in začas- 
nega odbora za proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora. 

Predsedujoči Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Zaključujem razpravo. 
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Prosim poslanko Jelko Firbas, đa se izjavi ali vztraja pri amandmaju 
ali ne? 

Jelka Firbas: Da. 

Predsedujoči Tine Remškar: Ker poslanka vztraja pri amandmaju, 
dajem amandma na glasovanje. Kdor je v Republiškem zboru za predlagani 
amandma, naj prosim dvigne roko. (6 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? 
(96 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (3 poslanci dvignejo roko.) 

Prosim, da glasuje še Organizacijsko-politični zbor. Kdo je za predlagani 
amandma, naj prosim dvigne roko. (5 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? 
(51 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (4 poslanci dvignejo^ roko.) 

Ugotavljam, da je amandma poslanke Jelke Firbas v obeh zborih zavrnjen. 
Prehajamo na obravanavo amandmaja k 142. členu, ki ga je predložil pred- 

lagatelj zakonskega predloga in v katerem predlaga, da se 2. točka 142. člena 
črta. 

Prosim poročevalca odborov, da pojasni mnenje odborov. 

Ludvik Golob: Oba odbora se s predlogom Izvršnega sveta strinjata. 

Predsedujoči Tine Remškar: Ugotavljam, da je s tem amandma 
postal sestavni del predloga. 

Prehajamo na razpravo o amandmaju poslanca Staneta Divjaka. Ali po- 
slanec Divjak vztraja pri svojem amandmaju? 

Stane Divjak: Svoj amandma v celoti umikam. 

Predsedujoči Tine Remškar: Ker je poslane amandma umaknil, skle- 
panje O' amandmaju odpade. 

S tem je lista amandmajev izčrpana in prehajamo na glasovanje O' predlogu 
zakona v celoti. 

Prosim poslance Republiškega zbora, da glasujejo o predloženem zakon- 
skem predlogu. Kdor je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Prosim poslance Organizacijsko-političnega zbora, da glasujejo o predlaga- 
nem zakonskem predlogu. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta Republiški zbor in Organizacij sko-politični zbor na 
ločenih glasovanjih soglasno sprejela predlog zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v SR Sloveniji. 

S tem prekinjam sejo, ki jo bomo- nadaljevali ob 16.30. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.35 in se je nadaljevala ob 16.30.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Prehajamo1 na 3. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o prispevkih in davkih 
občanov, ki ga je Skupščini Socialistične republike Slovenije predložil Izvršni 
svet in ga je tudi pismeno obrazložil. 
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Kot svojega predstavnika je k tej točki dnevnega reda določil tovariša Rika 
Jermana. Tovariš Riko Jerman je dal obrazložitev k predlogu tega zakona že 
pri prejšnji točki dnevnega reda. 

Predlog zakona so obravnavali tudi odbor za družbeni plan in finance 
Republiškega zbora, začasni odbor za proračunski sistem Organizacij sko-po- 
litičnega zbora in zakonodaj no-pravna komisija Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije: Oba odbora in tudi komisija sta dala zboroma skupno pismeno 
poročilo. Ali želita poročevalca odborov oziroma komisije dati še ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) Če ne, začenjam razpravo. K besedi se je prijavil poslanec Franc 
Zadravec. 

Franc Zadravec: Tovarišice in tovariši! Ne mislim na široko raz- 
pravljati o koristnostih in prednostih predloženega zakona, ki ga imamo v raz- 
pravi, temveč bi dal samo nekatere konkretne pripombe k posameznim členom 
oziroma določilom, za katere smatram, da so premalo utemeljeni, oziroma pre- 
malo obrazloženi. 

Prvič. V nekaterih slovenskih mestih je precej starih zgradb, v katerih 
stanuje zaradi stanovanjske stiske še vedno precej ljudi. Ta. stanovanja so v 
večini primerov nehigienska in za prebivanje skoraj že neprimerna. Te zgradbe 
je težko obnavljati, ker lastniki ne razpolagajo s potrebnimi sredstvi, da bi 
lahko ta stanovanja vsaj za silo uredili. Ta stanovanja so v takem stanju, 
da se za te ne more zahtevati taka najemnina, s katero bi se lahko vzdrževala 
stanovanjska stavba, zato bo priliv sredstev od te kategorije zgradb tako mi- 
nimalen, da menim, da jih lahko občinska skupščina oprosti plačevanja najem- 
nine, da se na ta način poenostavi postopek. Konkreten primer: v Ptuju je 
približno 160 zgradb, ki so nad 200 let stare, od teh jih je okrog 30, ki so sta- 
rejše od 400 let. Take stavbe zahtevajo za vzdrževanje velika sredstva, posebej 
pa še, če so zgodovinsko zaščitene. Menim, da bi bilo pravično pooblastiti ob- 
činske skupščine, da za take stavbe ne predpisujejo davka, zato predlagam, 
da se k 109. členu doda še odstavek naslednje vsebine: »Občinska skupščina 
lahko predpiše, da se davek na zgradbe ne plačuje od starih stanovanjskih 
stavb, ki so potrebne večjih popravil,« oziroma druga varianta »od stavb, ki so 
zgodovinsko zaščitene«. Vsebina tega odstavka bi se lahko nanašala tudi na 
111. člen, ki določa, da morajo biti zgradbe vzdrževane na strokoven način, s 
predloženimi načrti itd. 

Druga pripomba velja 1. odstavku 142. člena, ki se mi zdi neprimeren 
zaradi tega, ker daje videz, da občine, oziroma krajevne skupnosti niso same 
sposobne ugotoviti, katere kategorije občanov ne morejo dati krajevnega sa- 
moprispevka, po drugi strani pa je to določilo nejasno glede razvrstitve občanov 
v kategorijo, ki je oproščena krajevnega samoprispevka zlasti glede moških, 
ki so- stari nad 55 let, oziroma žensk starih nad 50 let. Vzemimo za primer, 
da ima kmetijsko gospodarstvo približno 8 ha zemlje, da ima vprežno živino, 
orodje itd., je pa po tem določilu oproščeno krajevnega prispevka, obenem sta 
oba kmetovalca, ki živita na tej kmetiji starejša od navedene gornje starostne 
meje. Nek drug kmetovalec, ki živi v težjih pogojih, ima manjše posestvo, pa 
bi moral plačati samoprispevek. Predvsem pride to do izraza, če primerjamo 
še 139. člen, ki določa, kdo je zavezanec samoprispevka. Doslej je bila praksa, 
da se z odloki občinskih skupščin o uvedbi krajevnega samoprispevka podrob- 
neje določi način plačevanja samoprispevka, zavezance, posameznike, gospo- 
dinjstva in podobno. Na primer, vsako gospodinjstvo ne glede na premoženje 
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je bilo zvezano, da da 500 ali 1000 dinarjev, kakor je pač odlok določal. Potem 
se je kategoriziralo posamezne zavezance v gospodinjstva brez zemlje, na pri- 
mer:- 80 din ali en dan dela, do 2 ha zemljišč — 800 dinarjev ali en dan dela, 
od 2 do 5 ha zemljišč — 1600 dinarjev ali dva dni dela itd. Za lastnike zemljišč, 
ki stanujejo stalno izven območja te krajevne skupnosti, pa veljajo za zem- 
ljišča, ki se nahajajo v tej krajevni skupnosti, že prej navedene stopnje. Na 
osnovi tega menim, da je 139. člen premalo preciziran, in da s tem določilom 
nisO' zajeti vsi zavezanci prispevka. Ta člen se glasi: »Zavezanec za krajevni 
samoprispevek je občan, ki ima stalno prebivališče na območju, na katerem 
je samoprispevek uveden.« To pomeni, da če predpiše krajevna skupnost samo- 
prispevek za ureditev ceste, ne bodo zavezani tisti občani iz druge krajevne 
skupnosti, ki imajo v prvi krajevni skupnosti svoja zemljišča in uporabljajo 
tudi tiste komunalne objekte, ki jih vzdržuje krajevna skupnost, ki uvaja samo- 
prispevek. Zato predlagam, da se 139. člen spremeni tako, da se glasi: »Zave- 
zanci za krajevni samoprispevek so zaposleni občani, ki imajo stalno prebi- 
vališče na območju, na katerem je samoprispevek uveden, in zasebni kmeto- 
valci, ki imajo zemljišče na tem območju.« 

Nadalje predlagam, da se prvi odstavek 142. člena izpusti, ker je po tej 
varianti v 139. členu določeno-, da zaposleni občani in kmetovalci plačujejo 
samoprispevek, v odloku pa se tako1 morajo, po 141. členu, navesti oprostitve 
od samoprispevka. Menim, da se ni treba bati, da bi občinske skupščine, ozi- 
roma krajevne skupnosti teh kategorij ljudi ne upoštevale pri oprostitvah. 

Nadalje bi prosil predstavnike odborov oziroma predstavnika Izvršnega 
sveta, da dajo dodatno pojasnilo k 10. členu, ki pravi: »Ce je potrebno, da se 
zagotovi občanom enakopraven položaj glede plačevanja prispevkov in davkov 
ter se z republiškim zakonom lahko določi j o- meje, katerih občine določajo 
višino prispevkov in davkov.« To določa tudi 9. člen zveznega zakona, menim 
pa, da še za izvajanje tega načela ustave in zakona niso dani pogoji, ker se 
močno posega v samostojnost občin pri njihovem dohodku, obenem pa se jih 
postavlja v odvisen položaj od republike. Glede na to, da se s tem določilom 
izvaja 62. člen ustave SFRJ, po drugi strani pa se posega v samostojnost občine, 
prosim za dodatno pojasnilo, ker kljub razpravi po 1. točki dnevnega reda 
nisem povsem prepričan, če je pravilno, da se zadosti enemu določilu ustave 
s tem pa kršijo drugi predpisi. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Jožko Lojen. 

Jožko Lojen: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi se 
želel dotakniti vprašanja proizvodnih okolišev v kmetijstvu in davčnih olajšav. 
Temeljni zakon o prispevkih in davkih, ki ga obravnavajo, je zadržal do- 
sedanjo osnovo za izračun prispevka na dohodek od kmetijstva po katastrskem 
dohodku. Zaradi zastarelosti katastra, razvrstitve zemljišč v bonitetne razrede 
in v tako imenovane cenilne okoliše pa tak način z enotno stopnjo prispevka 
ne bi ustrezal smotrom, ki se jih zasleduje in ki vplivajo na ekonomski položaj 
zasebnega kmetovalca. Zato je bilo nujno že doslej, predvsem velja to za Slo- 
venijo, da bi določil bolj objektivne kriterije za odmero prispevkov, s katerimi 
bi izvršili diferenciacijo po proizvodnih okoliših. Ob razvrstitvi zemljišč v te 
proizvodne okoliše je možno v čimvečji meri uveljaviti načelo, da je treba 
družbene dajatve zasebnih kmetovalcev kar najbolj prilagoditi njihovi eko- 
nomski moči, ki se odraža v objektivno boljših proizvodnih pogojih. Ti ugod- 
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nejši pogoji so brez dvoma tam, kjer so večje možnosti proizvodnega sodelo- 
vanja z družbenim sektorjem ter možnosti sodobnejše in bolj intenzivne ob- 
delave zemljišč, boljših tržnih pogojev itd. 

Kolikor ne bi upoštevali vseh teh različnih pogojev, bi to prav gotovo 
negativno' vplivalo na hribovske kmetovalce', jih destimuliralo in bi povzročilo 
še hitrejše zapuščanje takih odročnih kmetij. Praksa nam potrjuje, predvsem 
v zadnjih dveh letih, ko je večina občin uveljavila tak način zajemanja dohod- 
kov, da je s takim načinom nadaljevati, seveda dokler nimamo' boljšega načina. 
Ob takem načinu razvrščanja področij zemljiške kategorije oziroma v proiz- 
vodne okoliše, pa se pojavlja v praksi vrsta težav. V zelo raznoterih gričev- 
natih področjih je določitev teh okolišev precej težavna, predvsem še zato, 
ker je največkrat potrebna delitev katastrskih občin. Katastrske občine niso 
prilagojene proizvodnim okolišem in je zato potrebna delitev teh občin v po- 
samezne proizvodne okoliše. Druga težava je v tem, da ima večina kmetoval- 
cev neurjena posestva oziroma razmetane parcele in se je zato' mnogokrat težko 
odločiti, v kateri proizvodni okoliš je uvrstiti takega davčnega zavezanca. Zaradi 
takih objektivnih težav, ki se pri tem načinu zajemanja in odmere davkov od 
dohodka kmetijskih proizvajalcev pojavljajo-, menim, da bi mfflrda v prihodnje 
le težili k ureditvi katastra in da bi se že pri izračunu katastrskega dohodka 
upoštevali kriteriji, ki vplivajo na formiranje dohodka, ker bi s tem v precejšnji 
meri zmanjšali administracijo in preprečevali samovoljo davčnih organov. 

Glede oprostitve prispevka do 50 000 din katastrskega dohodka in opro- 
stitve 4., proizvodnega okoliša so mnenja zelo različna in skoraj da prevladuje 
mišljenje, da to gotovo ni rešitev za te hribovske kmetije, če jih lahko< tako 
imenujem. Za te bi bilo treba najti tudi druge oblike, kot je na primer, za te 
kraje prilagojena mehanizacija, ker bi bilo možno tudi ta področja vključiti 
v blagovno proizvodnjo, zlasti v živinoreji. Treba bi bilo zagotoviti ustrezne 
proizvodne pogoje, ker s primitivnim in z nizko produktivnim načinom kme- 
tovanja to skoraj ni mogoče doseči. Zato menim, da je oprostitev prispevka 
od dohodka le en korak, in da bo' treba poiskati še druge možnosti, ki bodo 
stimulirale zasebnega proizvajalca k proizvodnji tudi na takih področjih. 

Brez dvoma je zelo pozitna možnost, ki jo daje ta zakon, in ki prepušča 
občinam, da preko davčne politike spodbuja ta področja k večji in intenziv- 
nejši blagovni proizvodnji. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ce ne, prosim predstavnika Izvršnega sveta, da bi odgovoril na vprašanja po- 
slanca Franca Zadravca, da mu pojasni 109. člen zakonskega predloga. 

Riko Jerman: Tovariš poslanec je predlagal, da naj bi se tudi v 
109. členu dala možnost, da bi smele občine glede starejših stavb in zgradb, 
ki so zgodovinskega pomena ... 

Predsedujoči Tine Remškar: Tovariš Jerman! Oprostite. To vpra- 
šanje bom dal posebej v razpravo kot amandma. Prosim, če odgovorite samo 
na vprašanje glede 10. člena, ker ni bilo popolnoma pojasnjeno. 

Riko Jerman: Glede 10. člena obravnavanja zakonskega predloga 
ugotavljam, da je ta samo logično povzet iz zveznega zakona. To> je že prej 
tovariš poslanec ugotovil. Zato mislim, da sprememba tega 10. člena ustreza 
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vsebini 9. člena. V 9. členu pa zvezni predpis pravi takole: »Če je to potrebno, 
da se zagotovi občanom enakopraven položaj glede plačevanja prispevkov in 
davkov,« do sem je tekst isti, »ali da se uresničijo temeljni in z družbenim 
planom določeni materialni odnosi,« to velja samo za zvezni predpis, »se s po- 
sebnim zakonom določijo meje, v katerih lahko družbeno-politične skupnosti 
določajo višino prispevkov in davkov. Republika lahko z zakonom določi meje, 
v katerih občina na njenem območju določi višino prispevkov in davkov.« To 
je torej povzetek zveznega določila, za katerega smatram, da je dovolj jasen. 
Po potrebi bodo pač občine določile meje, v katerih se bo določila višina pri- 
spevkov in davkov. Ni mi prav jasno, v čem in zakaj bi ta člen ne bil razumljiv, 
oziroma v čem ne ustreza načelom, ki so v zveznem zakonu postavljena. 

Predsedujoči Tine Remškar: Želi še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, prehajamo na razpravo1 o amadmajih, ki so bili predloženi. 

Želita morda poročevalc odbora in predstavnik Izvršnega sveta, da odredim 
odmor, da bi lahko dala odgovor na amadmaje poslanca Franca Zadravca. 
(Predstavnik Izvršnega sveta je zaprosil, da predsedujoči odredi kratek odmor.) 

Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 16.50 in se je nadaljevala ob 17.10.) 

Predsedujoči Tine Relnškar: Nadaljujemo z razpravo in prehajamo 
na obravnavo amadmajev. Najprej bi obravnavali amadma poslanca inž. Veljka 
Križnika. Predložene amadmaje ste dobili v pismeni obliki. Želel bi resumirati 
stališče Izvršnega sveta, kakor sem ga slišal v ekspozeju. Prosim, da me kori- 
girate, če to ne bo istovetno s stališči Izvršnega sveta. 

K prvem predlogu je stališče Izvršnega sveta, da se predlog ne osvoji, na- 
men pa se doseže s tem, da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Pro- 
izvodne okoliše določi občinska skupščina z odlokom.« 

K drugemu predlogu je stališče Izvršnega sveta tako, da postane ta predlog 
glede na stališče k prvemu predlogu, brezpredmeten. 

Glede tretjega predloga Izvršni svet meni, da je vsebina tega predloga 
že podana v popravljenem prvem predlogu. 

Četrti amadma se ne sprejme, pač pa se sprejme amadma odbora za druž- 
beni plan in finance, ki je ožji in se nanaša samo na tretji proizvodni okoliš 
in na živinorejska področja. 

Za peti amandma pa smatra, da je vsebina tega amandmaja že vsebovana 
v amadmaju odbora za družbeni plan in za finance tako kot ga ta navaja v svo- 
jem poročilu. 

Prosim še predstavnika odborov, da se izjavi, če se strinja s stališči Izvrš- 
nega sveta. 

Ludvik Golob: V zvezi z amadmajem, ki jih je predlagal poslanec 
inž. Veljko Križnik, se odbor strinja s stališči, ki jih je navedel predstavnik 
Izvršnega sveta. Hvala. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim še predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije ali se strinja s stališčem Izvršnega sveta. (Se strinja.) Ali se 
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poslanec inž. Veljko Križnik zadovoljil z obrazložitvijo? (Da.) S tem smatram, 
da umikaš amadma in da ni treba o njem glasovati. 

Prehajamo na razpravo o amadmajih poslanca Franca Zadravca. 
Amandma k 109. členu se glasi: Doda se odstavek: »Občinska skupščina 

lahko predpiše, da se davek od stavb ne plačuje od starih stavb, ki so potrebne 
večjih popravil.« In pa varianta: »od tistih stavb, ki so zgodovinsko zaščitene,« 

139. člen naj se spremeni tako, da se glasi: »Zavezanci za krajevni samo- 
prispevek so zaposleni občani, ki imajo stalno prebivališče na območju, na 
katerem je samoprispevek uveden in zasebni kmetovalci, ki imajo zemljišča na 
tem območju. 

Prvi odstavek 142. člena naj se izpusti tako, da postane prvi odstavek se- 
danji drugi odstavek. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se o predlaganih 
amandmajih izjavi. 

Riko Jerman: Glede amandmaja k 109. členu menimo, da je odveč 
in to zaradi tega, ker je že v naslednjem 110. členu jasno določeno, da se plača 
davek od tistega ostanka najemnine, ki ostane potem, ko so se pokrili vsi 
vzdrževalni stroški. Torej, če tak ostanek vendarle ostane, potem smatramo, 
da ga je potrebno obdavčiti, ker je vsak dohodek državljanov v smislu temelj- 
nega zakona obdavčljiv. Vendar smatram, da bi kljub temu lahko sprejeli 
varianto, po kateri lahko- občinske skupščine predpišejo, da se davek od stavb 
ne plačuje od tistih stavb, ki so zgodovinsko zaščitene. Verjetno gre pri teh 
stavbah za večletno zbiranje sredstev, zato da bi se bodisi spodobneje obnovile 
ali za podobne namene. Če bi pri starih stavbah v mestih oprostili obdavčenja 
tudi najemnine, potem moramo imeti pred očmi dejstva, da je lastnina na sta- 
novanjskih površinah znatno omejena. Ta lahko znaša največ tri manjša sta- 
novanja, oziroma dvoje večjih stanovanj. Vendar so pogosti primeri, ko se 
taka stanovanja dajejo v najem pod zelo zahtevnimi pogoji, zlasti kadar gre 
za prostore, ki lahko služijo raznim obrtnim in drugim storitvam. Tu nastaja 
večkrat precejšen dohodek, ki pa bi se po tej varianti ne mogel pravično ob- 
davčevati. Zato v imenu Izvršnega sveta izjavljam, da kolikor se skupščina 
strinja, da se sprejme amandma k 139. členu, potem predlagam, da se sprejme 
v drugi varianti, po kateri se oprosti obdavčitve zgodovinske stavbe. Nikakor 
pa ni mogoče sprejeti prve variante, po kateri se oproste obdavčitve vse stare 
stavbe. 

Glede amandmaja k 139. členu bi želel pripomniti, da se krajevni samo- 
prispevek uvaja praviloma vedno z določenim namenom. Lahko se uvaja za 
specifične potrebe določenega kraja, redko, ali pa tu in tam, pa se uvede ver- 
jetno lahko tudi za obnovo cest. Vendar pa moramo imeti pred očmi okoliščino, 
da so vse javne ceste proste in na uporabo vsakemu državljanu. Če idejo, ki 
jo je podal predlagatelj v svojem amandmaju, logično razvijemo, bi morah 
pravzaprav s takšnim krajevnim samoprispevkom obremeniti vse državljane, 
kajti vsak ima praktično možnost do navedene koristi. 

Zato sanatram, kolikor se bodo tudi skupščinski odbori izjavili za takšen 
amandma, da je mogoče dati občinam tako pooblastilo, potem naj bi se amand- 
ma glasil tako, da bi besedilu tega člena dodali še stavek, ki bi se glasil: »Ob- 
čina lahko predpiše krajevni samoprispevek tudi za zemljiške posestnike na 
svojem območju.« 

Po 142. členu so oproščeni krajevnega samoprispevka v delu oziroma z 
nadomestilom v denarju noseče žene, matere, ki imajo otroke stare manj kot 
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sedem let, občani, ki so zaradi bolezni ali invalidnosti nesposobni za delo, 
mlajši mladoletniki, moški stari nad 55 in žene stare nad 50 let. Opustitev tega 
odstavka ne bi bila koristna, zato vztrajam na tem, da bi ta odstavek ostal v 
zakonskem besedilu. 

Predsedujoči Tine Remškar: Ali bi lahko formulirali, kako naj se 
glasi nov 139. člen. 

Riko Jerman: Občina lahko predpiše krajevni samoprispevek tudi 
za občane izven območja njene občine, ki so lastniki zemljišč na področju nji- 
hove občine. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim predstavnika odbora za druž- 
beni plan in finance, da se o teh amandmajih izjasni. 

Jože Lojen: V zvezi z amandmajem k 139. .členu sta odbor za družbeni 
plan in finance Republiškega zbora in odbor za proračun Organizacij sko-po- 
litičnega zbora smatrala, da gre za kategorije stavb, ki jih lahko občina na 
podlagi 17. člena temeljnega zakona sama uredi, zato odbora smatrata, da tega 
amandmaja ne bi mogli sprejeti. 

Glede amandmaja k 139. členu pa sta odbora prav tako smatrala, da je to 
materija, ki jo ureja temeljni zakon, in da tudi tega amandmaja ne bi mogli 
sprejeti. 

V zvezi s črtanjem prvega odstavka 142. člena odbora menita, da so v tem 
odstavku navedene prav tiste kategorije ljudi, ki jih je potrebno zaščititi. 
Analogno kot pri 139. členu smatrata odbora, da bi črtanje prvega odstavka 
142. člena ne bilo potrebno in tudi v tem primeru amandmaja nista sprejela. 

Predsedujoči Tine Remškar: Slišali smo stališča Izvršnega sveta in 
stališča skupščinskih odborov. Stališča se razlikujejo glede amandmaja k 
109. členu in k 139. členu. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta sedaj, ko je 
slišal stališča odborov, dati še dodatno mnenje ali vztraja pri svojem prvotnem 
stališču. 

Riko Jerman: Tovariši poslanci! Ko sem obrazložil svoje stališče k 
obema členoma, sem povedal, da smatramo take amandmaje popolnoma za 
brezpredmetne, ker po vsebini ničesar ne spreminjajo. Zato sem izjavil, da bi 
s predlogi, kolikor bi le-te skupščina sprejela, soglašal, ker pa sem slišal po- 
ročilo oziroma stališča obeh odborov, se strinjam s takimi stališči, kot sta jih 
zavzela oba odbora. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Ali želi kdo razpravljati o predloženem 
amandmaju? Prosim. 

Ivan Lužovec: V zvezi z amandmajem glede oproščanja krajevnega 
samoprispevka je bilo govora o starostni meji pri ženah nad 50 let in pri mo- 
ških nad 55 let. To je verjetno kriterij po starem zakonu o pokojninskem za- 
varovanju. Ker pa se predvideva, da se ta meja premakne na 55, oziroma 60 let 
starosti, bi bilo* primerno, da tudi v tem zakonu uskladimo ta kriterij s podob- 
nim določilom bodočega zakona o pokojninskem zavarovanju. 
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Predsedujoči Tine Remškar: Ali je to smatrati za amandma in ali 
ga imaš pismeno formuliranega? 

Ivan Lužovec: Nimam. To je bila le pripomba. 

Predsedujoči Tine Remškar: Hvala lepa. Zeli še kdo besedo? Besedo 
ima dr. Josip Globevnik. 

Dr. Josip Globevnik": Tovariši poslanci! Ne vem, če je moja in- 
tervencija še potrebna glede na stališče, ki ga je dal predstavnik Izvršnega 
sveta. Mislim, da je čisto logično, da se v primeru amandmaja k 109. členu 
zakon ne dopolnjuje, ker že tako obstoja možnost, da občine te stavbe oproste 
plačevanja davka. Povod moje intervencije je bil pravzaprav amandma, ki gre 
za tem, da se v krajevni samoprispevek zajamejo tudi osebe, ki imajo prebiva- 
lišče izven območja občine, na katerem je uveden samoprispevek. Opozarjam na 
to, da se je zvezni zakon postavil pri tem na teritorialni princip, to se pravi, 
da je merodajno prebivališče občana in je možno s krajevnim samoprispevkom 
zajeti samo tistega občana, ki irfia stalno prebivališče na območju, na katerem 
je samoprispevek upeljan, ne glede na to, od kje ima dohodke. Zaito bi bila po 
mojem mnenju sleherna razširitev tega določila, v smislu predloga amandmaja, 
nepravilna. 

Kar se pa tiče pripomb, ki jo je dal poslanec Lužovec glede tega, da bi 
občine določile same starostno mejo, od kdaj se krajevni samoprispevek oprosti, 
pa vemo iz prakse, da so nekatere občine s krajevnim samoprispevkom obre- 
menjevale tudi osebe nad 50 let, kar pa gotovo ni v redu in ni humano. Zato 
menim, da je popolnoma pravilno, da ta določba ostane v zakonu taka kot je. 

Predsedujoči - T i n e Remškar: Želi še kdo besedo? (Nihče.) Će se 
nihče ne javlja k besedi, prehajamo na glasovanje. Še prej pa vprašam poslanca 
Franca Zadravca, ali še vztraja pri predlaganih amandmajih in če želi, da se 
o njih glasuje? (Da.) 

Najprej prosim poslance Republiškega zbora, da glasujejo o amandmaju 
k 109. členu. In sicer bomo posebej glasovali, za predlog brez variante, ki se 
glasi: »Občinska skupščina lahko predpiše, da se davek od stavb ne plačuje 
od starih stavb, ki so potrebne večjih popravil.« Kdor je od Republiškega zbora 
za ta amandma, prosim naj dvigne roko! (2 poslanca dvigneta roko.) Kdo je 
proti? (80 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta dva poslanca za amandma, vzdržal se ni nihče, ostali 
poslanci pa so proti temu, da se ta del amandmaja sprejme. 

Kdor je za to, da se sprejme varianta, ki se glasi: »od tistih stayb, ki so 
zgodovinsko zaščitene«, naj prosim dvigne roko. (16 poslancev dvigne roko.) Kdo 
je proti tej varianti? (66 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal glasovanja? 
(4 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da tudi ta varianta ni spejeta. 
Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 139. členu, ki naj se spremeni 

tako, da se glasi: »Zavezanci za krajevni samoprispevek so zaposleni občani, 
ki imajo^ stalno prebivališče na območju, na katerem je samoprispevek uveden, 
in zasebni kmetovalci, ki imajo zemljišča na tem območju.« Prosim poslance 
Republiškega zbora, ki so za ta amandma, da dvignejo roko! (En poslanec 
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dvigne roko.) Kdo je proti temu amandmaju? (Vsi ostali.) Kdo se je vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da tudi ta amandma ni sprejet. 
Amandma k 142. členu se glasi: da se 1. odstavek 142. člena črta. Kdor 

je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Nihče ne dvigne roke.) Kdo je 
proti? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma soglasno zavrnjen. 
• Prosim še poslance Organizacijsko-političnega zbora, da glasujejo najprej 

o amandmaju k 109. členu, po katerem se doda odstavek: »Občinska skupščina 
lahko predpiše, da se davek od stavb ne plačuje od starih stavb, ki so potrebne 
večjih popravil.« Prosim, kdor je za ta del amandmaja, naj dvigne roko. (Nihče 
ne dvigne roke.) Kdo je proti? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Kdo se je vzdržal? 
(Nihče.) Amandma je torej soglasno zavrnjen. Prosim, da glasujete o varianti 
ki se glasi: »od tistih stavb, ki so zgodovinsko zaščitene.« Kdo je za to varianto? 
(16 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (29 poslancev dvigne roko.) Kdo se 
je vzdržal? (Njhče.) Hvala lepa. Ugotavljam, da je tudi za del amandmaja 
zavrnjen. 

Glasujemo o amandmaju k 139. členu, ki naj ge spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanci za krajevni samoprispevek so zaposleni občani, ki imajo stalno pre- 
bivališče na območju, na katerem je samoprispevek uveden, in zasebni kmeto- 
valci, ki imajo1 zemljišča na tem območju.« 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (Nihče ne dvigne roke.) 
Je kdo proti? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Amandma 
je soglasno odbit. 

Dajem na glasovanje amandma k 142. členu, da se 1. odstavku 142. člena 
izpusti. Prosim, kdor je za ta amandma, naj dvigne roko. (Nihče ne dvigne 
roke.) Je kdo proti? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Tudi ta amandma je soglasno zavrnjen. 

S tem je razprava končana in prehajamo na glasovanje o predlogu zakona 
v celoti. Kdor je za to, da se predlog zakona skupaj s sprejetimi amandmaji 
sprejme, naj prosim dvigne roko. Najprej prosim, da glasuje Republiški zbor. 
(Vsi poslanci dvignejo roke.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel zakon o prispevkih in davkih 
občanov. 

Prosim, da glasuje še Organizacijsko-politični zbor. Kdor je za predlog 
tega zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo' roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o prispevkih in davkih občanov tudi v Organi- 
zacijsko-političnem zboru soglasno sprejet. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1964, ki ga je Skupščini Socialistične 
republike Slovenije skupaj z obrazložitvijo predložil Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. 

Kot svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil 
dr. Pavla Rozmana. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obraz- 
ložitev? (Ne.) 

Predlog zakona so prav tako obravnavali odbor za proračun Republiškega 
zbora, začasni odbor za proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora in 

4 
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pa zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Oba odbora sta dala 
zboroma skupno poročilo, komisija prav tako. Ali želita poročevalca odborov 
dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ali želi predstavnik komisije? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima poslanec Anton 
Truden. 

Anton Truden: Tovarišice in tovariši poslanci! K predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah proračuna SR Slovenije za leto 1964 bi rad ome- 
nil, da so se spričo ukrepov zveznega Izvršriega sveta osebni prejemki bistveno 
zvišali tako na račun kritja višjih življenjskih stroškov kakor tudi zaradi po- 
večanja proizvodnje, zaradi česar se bo tudi realizacija proračunskih dohodkov 
do konca leta 1964 znatno povečala. 

Medtem ko se je s prvo spremembo proračuna izvršil notranji premik 
sredstev v okviru sprejetega proračuna, pa gre pri tej spremembi za povečanje 
proračunskih sredstev zaradi večjega dotoka dohodkov. V junijski spremembi 
proračuna se je izvršil premik sredstev na tista področja, ki so v svojem raz- 
voju zaostajala za drugimi dejavnostmi in za povečanje osebnih dohodkov 
nekaterih kategorij prebivalstva. S to spremembo, ki je bila izvršena v korist 
družbenih služb, so se namenila le majhna sredstva in deloma tudi za izbolj- 
šanje položaja nekaterim področjem. Moralni vpliv te spremembe pa je bil v 
tem, da so tudi druge družbeno-politične skupnosti v Sloveniji posvetile več 
pozornosti družbenim službam ter jim dale tisti pomen, ki jim pripada v našem 
družbenem življenju. 

Pri obravnavanju sedanje spremembe proračuna se je posvetila tudi po- 
zornost uspehom, ki so bili doseženi s prvo spremembo. Ugotovilo se je, da so 
bila porabljena tista dopolnilna sredstva, ki so jih nosilci proračunskih sredstev 
dobili za povečanje osebnih dohodkov, v veliko manjši meri pa so bila porab- 
ljena sredstva, ki so bila namenjena za negospodarske investicije na področju 
družbenih služb. 

Tako so se na primer v Skladu SR Slovenije za šolstvo povečala sredstva 
za 550 milijonov din. Do 30. septembra 1964 so bila porabljena sredstva za 
osnovno dejavnost v zvezi z reformo študija na univerzi; od sredstev, name- 
njenih za posojila študentom in regresiranje prehrane in stanarin v študent- 
skih domovih in za gradnjo študentske stolpnice, je bila porabljena le polovica 
sredstev, za opremo observatorija na Golovcu pa le 13 milijonov din od raz- 
položljivih 80 milijonov dinarjev. 

Skladu za negospodarske investicije so bila namensko dodeljena sredstva 
v višini 421 milijonov dinarjev za udeležbo pri gradnji šol za obvezno šolanje. 
Do 30. septembra letos je bilo potrošeno le 39 milijonov, predvideva pa se, 
da bo do konca leta potrošeno skupno 260 milijonov din. Vzrok nizkemu so- 
financiranju pri gradnji šol je v tem, da so bila sredstva pozno dodeljena in da 
občine niso dale svoje participacije, ker niso razpolagale s potrebnimi sredstvi. 

Tudi pri ostalih negospodarskih investicijah na področju kulture in social- 
nega varstva niso bila porabljena vsa sredstva. Zavod za invalidno mladino 
v Ponikvah je do 30. septembra porabil od odobrenih 20 milijonov din le 
400 000 dinarjev. Inštitut za zgodovino delavskega gibanja ni še porabil ničesar 
od odobrenih 16 milijonov din. Odobrena sredstva za Arboretum Volčji potok 
in za Slovensko narodno gledališče se niso koristila, ker ni bila zagotovljena 
udeležba iz lokalnih virov. 
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Tu so našteti važnejši koristniki proračunskih sredstev, ki jih do konca 
leta ne bodo mogli porabiti. To pomeni, da bodo rezultati po prvi spremembi 
proračuna na področju družbenih služb zelo skromni. Vemo za položaj druž- 
benih služ in da so bile nujno potrebne spremembe v strukturi investicij v 
korist negospodarskih. Toda iz tako slabe realizacije v potrošnji sredstev lahko 
sklepamo, da koristniki proračunskih sredstev niso razpolagali z dolgoročnimi 
finančnimi programi in da se je pri prvi spremembi proračuna bolj upoštevalo 
potrebe, ki sicer obstojajo, niso pa bile sistematično zbrane in obdelane. Poleg 
tega pa so nastopile še druge težave, na katere se ob prvi spremembi proračuna 
ni računalo. Občinske skupščine nimajo sredstev za udeležbe k posojilom iz 
sklada za negospodarske investicije za gradnjo osnovnih šol. Zato bi bilo po- 
trebno, da bi ta sklad občini prej odobril sredstva, kakor pa bi jih dala občina, 
s tem, da bi kot poroštvo o zagotovitvi sredstev služila izjava občinske skup- 
ščine, da bodo ta sredstva predvidena v proračunu za prihodnje leto. 

S spremembo proračuna je dala Skupščina SR Slovenije zgled tudi občin- 
skim skupščinam, da posvetijo več pozornosti izboljšanju materialnega stanja 
družbenih služb. Tudi občinske skupščine so pristopile k spremembam svojih 
proračunov, toda šele na osnovi večjega dotoka dohodkov. Poleg tendence rasti 
udeležbe federacije na skupnih dohodkih in manje udeležbe republike opazimo 
v dosedanji delitvi hitro padanje povprečne udeležbe okrajev in po letu 1962 
tudi zmanjševanje udeležbe občin. 

Občine so naraščanje potreb in prenos nalog v breme njihove proračunske 
potrošnje, kakor tudi zmanjšanje njihove udeležbe pri skupnih virih dohodkov 
reševale z obdavčevanjem osebne potrošnje. 

Da bi bil zagotovljen minimalni družbeni standard občanov, se je pri ob- 
činah kril primanjkljaj dohodkov nad izdatki bodisi s povečanjem deleža občine 
v skupnih virih proračunskih dohodkov, doseženih na območju občine, ali 
pa z dotacijo iz okrajnih proračunskih sredstev. 

Vendar tudi ta načela pri delitvi sredstev niso zagotovila nekaterim ob- 
činam kritja potreb oziroma nalog, ki so jih dolžne opravljati po ustavi in po 
zakonih. Da bi uravnovesile svoje proračune, so se občine poslužile različnih 
načinov. Tako so občine planirale fiktivne dohodke, ali pa so namenoma pri- 
kazovale manjše izdatke, kot so bili dejanski. Komisija odbora za proračun 
je obiskala nekaj občin ter ugotovila, da je občina Ljubljana-Vič napela pro- 
računske dohodke preko povprečja; občina Trebnje pa je planirala 22 milijonov 
din fiktivnih dohodkov, razen tega pa je v proročunu prikazala za okoli 30 mi- 
lijonov manj izdatkov, ki se nanašajo na urabanistično dokumentacijo, prispe- 
vek za kmetijsko zavarovanje in na obveznosti iz posojil in garancij; občina 
Laško ni planirala fiktivnih dohodkov, pač pa je premalo predvidela za obvez- 
nosti iz posojil in garancij za okoli 30 milijonov din; občina Sevnica je med 
ostalimi dohodki planirala 6,9 milijona fiktivnih dohodkov; občina Postojna 
je pri upravi in sodstvu predvidela za okoli 30 milijonov din manjše izdatke 
od stvarnih; občina Sežana pa je planirala za 54 milijonov din fiktivnih do- 
hodkov. 

To so samo nekatere občine, ki smo jih tukaj navedli. Upoštevajoč večjo 
dinamiko pri izplačevanju osebnih dohodkov zaposlenih bo tudi realizacija 
proračunskih dohodkov občin večja od prvotno predvidene. Ravno ta večji 
dotok dohodkov bo občinam omogočil, da bodo krile izdatke, ki so jih urav- 
novesile s fiktivnimi dohodki in da bodo v okviru pričakovanih večjih dohod- 
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kov krili dodatne potrebe, ki se pojavljajo na področju šolstva, zdravstva in 
socialnega varstva. 

Iz tega kratkega pregleda je razvidno, da dosedanji sistem delitve dohod- 
kov oziroma proračunskih sredstev, na osnovi udeležbe le pri deljivih dohodkih, 
ni dajal vsem družbeno-političnim skupnostim enake možnosti doseganja sred- 
stev za kritje potreb proračunske potrošnje. Poleg zvišanja zvezne udeležbe so 
se v zadnjih letih prenašale mnoge pristojnosti z vrsto izdatkov na občine brez 
zagotovitve sredstev. Investicije na področju šolstva in zdravstva predstavljajo 
za občino veliko breme. Te kredite najemajo bodisi iz bančnih sredstev ali iz 
sredstev zavoda za socialno zavarovanje. Ti krediti so srednjeročni od 3 do 
5 let in bodo odplačila teh močno bremenila proračunske dohodke občin v pri- 
hodnjih letih, kar bo zopet lahko povzročilo stagnacijo na področju družbenih 
služb. 

Za primer naj navedem gradnjo osnovne šole občine Sevnica. Proračunska 
vrednost šole znaša okoli 250 milijonov dinarjev in so za to gradnjo zagotov- 
ljena sredstva iz naslednjih virov: 75 milijonov kredita na 5 let po 6,5 % ob- 
restni meri in 30 milijonov kredita za dobo 9 let po 6,5 '%> obrestni meri iz 
bančnih sredstev; 32 milijonov kredita na 20 let po 1 ®/o obrestni meri iz sklada 
za negospodarske investicije Socialistične republike Slovenije; 20 milijonov 
kredita na 20 let po 6®/o obrestni meri in 25 milijonov kredita na 4 leta po 
6 °/o obrestni meri iz sredstev medobčinskega sklada za šolstvo; ter vloga za 
nov kredit iz bančnih sredstev v višini 36 milijonov. Plačilo anuitet za ta po- 
sojila bo v prihodnjem in v naslednjih letih vplivalo na dohodke šolskega sklada 
in na stanje v šolstvu, saj je pri občini Sevnica odnos med osebnimi in mate- 
rialnimi izdatki 87 : 13, zato bi bilo treba formirati nek sklad ali pa zagotoviti 
sredstva na način, ki bi občinam mogočil za ta področja najeti posojila z daljšo 
odplačilno dobo. 

Sedanja sprememba republiškega proračuna bo porazdelila povečana sred- 
stva na posamezne koristnike. Od povečanih sredstev 2150 milijonov dinarjev 
ostane, po izločitvi sredstev za sklade in po> odbitku 10 %> oziroma 15% po- 
sebne proračunske rezerve, na razpolago proračunu še 915 milijonov din. S to 
porazdelitvijo sredstev se strinjam, posebno še zato, ker se ne dodeljujejo tistim 
koristnikom, ki so jim bila zmanjšana ob prvi spremembi proračuna in da se 
čim več potreb in obveznosti krije že v letošnjem letu ter jih ne prenaša na 
prihodnje leto. 

Pri sestavi proračuna za leto 1965 se bo moralo ugotoviti upravičenost 
izdatkov za subvencioniranje revij in časopisov ter v te namene zagotovljena 
sredstva osredotočiti pri enem samem nosilcu proračunskih sredstev. 

Pri sestavi proračuna za leto 1965 naj bi se izvršila tudi analiza potreb 
družbeno-političnih organizacij in društev, nakar naj bi zagotovila sredstva za 
kritje njihovega programa dela, vendar pa morajo strokovna društva s svojo 
članarino kriti vsaj administrativne izdatke. 2e v proračunski razpravi za leto 
1964, je bilo ugotovljeno, da pri društvih verjetno niso izkoriščene vse možno- 
sti za povečanje lastnih dohodkov in da je treba doseči večjo zavzetost za boljše 
gospodarjenje. 

Z novim zakonom o financiranju družbeno-političnih skupnosti bo odpadla 
delitev na skupne in posebne vire dohodkov in se bodo določile le vrste dohod- 
kov, ki pripadajo občini, republiki in federaciji. Tak sistem bo prepuščal vsaki 
družbeno-politični skupnosti, da bo vodila na svojem območju samostojno po- 
litiko glede obremenjevanja občanov, ki bo v skladu s potrebami njenega raz- 
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voja in v skladu z zmogljivostmi občanov. Posebej pa bi se naj zagotovilo sred- 
stva za zadovoljitev določenih pravic občanov, ki se krijejo iz proračunskih 
dohodkov v tistih občinah, ki jim sredstva tega ne omogočajo. Kateri kriteriji 
naj bi služili za osnovo> glede kritja minimalnih potreb občin, ali proračunska 
potrošnja na prebivalca, višina sredstev, ki odpade na enega učenca, ali sred- 
stva, ki jih mora občina dati za socialno-zdravstvene potrebe na svojem ob- 
močju in za podpiranca, je težko določiti, ker so' v proračunski potrošnji go- 
spodarsko manj razvitih občin izdatki za kritje pravic občanov večji, ker so 
socialno-zdravstveni problemi še težji, izdatki za obvezno šolstvo, za državno 
upravo itd. pa so ravno tako potrebni. 

Zato je treba določiti kriterije, kdaj je občina upravičena do dotacije. Do- 
ločitev kriterijev in minimalnih meril za dovoljenje splošnih potreb ni stvar 
zakona, temveč sistematičnega in trajnega dela republiških organov, ki morajo 
spremljati razvoj na svojem območju. Zato> je treba čimprej pristopiti k dolo- 
čevanju kriterijev in meril, ker se nam bo sicer zopet ponovil položaj v pro- 
računski potrošnji kot v preteklih letih. 

Pri določanju stopenj posameznih vrst prispevkov in davkov pa bomo mo- 
rali stremeti za tem, da se zagotovi občinam čimveč sredstev, in da je čimmanj 
občin odvisnih od dotacije. Predvsem pa bo treba varčevati s proračunskimi 
sredstvi tako pri občinah, kakor pri republiki. 

Predsedujoči Tine Remškar: Ali želi še kdo razpravljati? (Nihče.) 
Ker se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in dajem predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije za leto 1964 na glasovanje. 

Prosim, da najprej glasujejo poslanci Republiškega zbora. Kdor je za pred- 
log zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (En poslanec dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 
Socialistične republike Slovenije za leto 1964 v Republiškem zboru z večino 
sprejet. 

Prosim, da glasuje še Organizacijsko-politični zbor. Kdor je za predlog za- 
kona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo< vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
za leto 1964 soglasno- sprejel. 

S tem zaključujem razpravo in hkrati skupno sejo Republiškega in Organi- 
zacijsko-političnega zbora. Republiški zbor bo sejo nadaljeval takoj. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 17.50. Seja Republiškega zbora pa se 
je nadaljevala ob 17.55.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 5. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o plačevanju stro- 
škov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb. 

Predlog zakona skupaj z obrazložitvijo je Skupščini Socialistične republike 
Slovenije predložil Izvršni svet. Kot svojega predstavnika k tej točki dnevnega 
reda je Izvršni svet določil Staneta Seliha. 
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Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k pismenemu poročilu še ustno 
obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog zakona je obravnaval odbor za zdravstvo in socialno politiko Re- 
publiškega zbora, ki je dal zboru pismeno poročilo. Predlog zakona je obrav- 
navala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slo- 
venije, ki je prav tako predložila pismeno poročilo. 

Ali želi poročevalec odbora oziroma komisije dati tudi ustno obrazloži- 
tev? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne 
javi k razpravi, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o plačevanju stroškov za zdravstveno 
varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdra- 
vilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih. 

Predlog zakona je Skupščini predložil skupaj z obrazložitvijo Izvršni svet 
Skupščine Socialistične republike Slovenije in za svojega predstavnika določil 
Staneta Seliha. 

Ali želi predstavnik dati k tej točki ustno obrazložitev. (Ne.) 
Predlog zakona so obravnavali odbor za zdravstvo in socialno politiko Re- 

publiškega zbora, ki je dal pismeno poročilo, in zakonodajno-pravna komisija 
in komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. Tudi, komisiji sta 
dali pismeno poročilo. Ali želi dati poročevalec odbora za zdravstvo in socialno 
politiko še ustno poročilo? (Da.) Prosim. 

Rado Dolgan: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za zdravstvo in 
socialno politiko Republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije 
je na današnji seji obravnaval amandmaje, ki jih je predlagal predstavnik Iz- 
vršnega sveta na seji komisije Skupščine SR Slovenije za usklajevanje repu- 
bliških predpisov z ustavo dne 18. novembra 1964. in ki so navedeni v poročilu 
te komisije. Odbor se z novimi amandmaji k 10., 12., 14. in 18. členu zakonskega 
predloga strinja. Glede na to predlaga odbor, da Republiški zbor Skupščine SR 
Slovenije sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o na- 
ravnih zdravilnih sredstvih in naravnih zdraviliščih z amandmaji, ki jih je spre- 
jel odbor za zdravstvo in socialno politiko, zakonodajno-pravna komisija in 
komisija za usklajevanje republiških predpisov z ustavo. 

Ker je vse te amandmaje sprejel predstavnik Izvršnega sveta, so postali 
sestavni del zakonskega predloga. 

Predsednik Tine Remškar: Ali želita poročevalca komisij dati še 
ustno obrazložitev? (Ne.) 

Ugotavljam, da ne želita, zato začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ce se nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in da- 
jem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal 
glasovanja? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih so- 
glasno sprejel. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem 
nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe. 

Predlog zakona je skupaj z obrazložitvijo Skupščini predložil Izvršni svet. 
Kot svojega predstavnika je tudi k tej točki določil tovariša Staneta Seliha, 
republiškega sekretarja za zdravstvo. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati 
ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog zakona je obravnaval odbor za zdravstvo in socialno politiko Re- 
publiškega zbora, ki je dal zboru tudi pismeno poročilo. Prav tako sta predlog 
zakona obravnavali zakonodajno-pravna komisija Skupščine in komisija za 
usklajevanje republiških predpisov z ustavo. Obe komisiji sta dali svoje pi- 
smeno poročilo. Zeli morda poročevalec odbora dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Ali želita predstavnika komisij dati ustno obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se ne javi 
nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za 
predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe so- 
glasno sprejel. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na vprašanja 
poslancev. 

Poslanci France Leben, Kristina Lovrenčič in inž. Ivica Kavčič so preko 
predsednika Republiškega zbora stavili Izvršnemu svetu poslanska vprašanja, 
na katera bo predstavnik Izvršnega sveta odgovoril na današnji seji. Prosim 
predstavnika Izvršnega sveta, da najprej odgovori na vprašanja poslanca 
Franca Lebna. 

Inž. Stojan Subic: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslanec Repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije tovariš France Leben je v zvezi s teža- 
vami, ki nastajajo^ pri urbanizaciji Zgornjesavske doline zaradi še vedno nedo- 
ločenega področja, po katerem naj bi tekla trasa bodoče avto-ceste, stavil 
naslednje vprašanje: Zakaj se celotna zadeva, kljub urgencam in opisanim te- 
žavam glede ureditvenih načrtov na območju občine Jesenice zavlačuje, kar 
povzroča še večje težave pri že tako ali tako nerešenih vprašanjih stanovanjske 
in komunalne graditve na Jesenicah? Ali bodo do 31. 12. 1964, kot je bilo 
obljubljeno, dokončno izdelani potrebni elaborati in trasirana bodoča avto- 
cesta, da v letu 1965 ne bo več predstavljala oviro za nadaljnjo ureditev drugih 
predvidenih načrtov v občini Jesenice? 

Republiški sekretariat daje na vprašanje tovariša poslanca naslednji 
odgovor: 

Preden preidem na konkreten odgovor, bi želeli poudariti, da je podobna 
problematika, kot na področju Zgornjesavske doline, tudi mnogokje drugod v 
Sloveniji, ker regionalni plani še niso izdelani. 
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Ceste so eden od elementov regionalnega plana, vendar ne prvi in edini. 
Zato je trasiranje eeste tesno povezano z reševanjem ostalih problemov regio^ 
nalnega planiranja. Posebne težave v Zgornjesavski dolini so v tem, da je 
dolina izredno ozka, da je treba v dolini reševati vprašanje regulacije voda in 
energetskih vodov in naprav, da je še nejasna perspektiva železnice po tej 
dolini, od Jesenic dalje, kar bistveno vpliva na traso ceste in na razvoj te doline 
in da so tu problemi turistične in naravne zaščite določenih področij. Poleg teh 
problemov, ki zahtevajo drug za drugim poseben študij, pa je zelo neugodna 
tudi tehnična situacija, ker so geološke razmere zelo neenotne. Na več krajih 
obstoja nevarnost plazov in lavin. Poleg tega je speljava ceste iz vidikov teh- 
nične in prometne varnosti po senčni strani te doline zelo problematična. 

Vsi ti problemi so zahtevali in še zahtevajo številne študije in raziskave, 
od katerih pa le nekatere spadajo v delokrog cestne projektive. Zaradi tega se 
je situacija pri določevanju trase često zapletala in se še zapleta in zato' se je 
ta elaborat nekoliko zavlekel. Do konca leta bo zanesljivo obdelan tisti del 
ceste, ki poteka skozi Jesenice. Z izdelavo projekta za ta del trase! bo mogoče 
zožiti rezervate na ostalih področjih, na vsak način pa pristopiti k urbanizaciji 
ožjega jeseniškega področja. Na ta način upamo, da bo v prihodnjem letu urba- 
nizacija vsekakor lažje potekala, prav gotovo pa bo projekt v začetku drugega 
leta zaključen. 

Iz vsega navedenega je torej razvidno, da se s traso ne zavlačuje, da pa so 
pri delu res velike težave, predvsem zaradi neistočasne zainteresiranosti vseh 
partnerjev, ki morajo pri reševanju tega problema sodelovati. 

Smatramo pa, da bo urbanizacija Zgornjesavske doline v letu 1965 mogoča. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se tovariš Leben zadovolji z odgo- 
vorom. (Franc Leben: Da.) 

Potem bi prosil še za odgovor na vprašanje inž. Ivice Kavčič. 

Inž. Stojan Šubic: Poslanka Republiškega zbora Skupščine Socia- 
listične republike Slovenije, tovarišica inž. Ivica Kavčič, je v zvezi z odločbo 
o pluženju javnih cest I. in II. reda v Socialistični republiki Sloveniji, ki jo je 
izdal Republiški sekretariat za promet, postavila naslednji vprašanji: 

Kakšni so bili vzroki za zimsko zaporo ceste Črni vrh-Col? Ta cesta se 
glede prometa ne more primerjati z drugimi cestami, navedenimi v isti točki 
odločbe sekretariata za promet. 

Drugič, kako namerava Republiški sekretariat za promet to zadevo rešiti 
glede na dane ugovore. 

Republiški sekretariat daje s tem v zvezi naslednje pojasnilo: Pri sprejem 
manju temeljnega zakona o javnih cestah je zakonodajalec predvidel, da bo ob 
formiranju cestnih podjetij spričo naraščanja potreb in želja, na drugi strani 
pa spričo možnosti, ki jih bodo cestna podjetja glede na razpoložljiva finančna 
sredstva imela, prišlo do protislovij. Zato je v 58. in 59. členu temeljnega zakona 
o javnih cestah predvidel, da je dopustna začasna zapora prometa na javni cesti, 
ki jo na predlog cestnega podjetja odredi pristojni upravni organ za ceste. 
Problem zapore je v prvi vrsti posledica pomanjkanja sredstev, v drugi vrsti 
pa premajhne tehnične opreme cestnih podjetij, ki v istem času ne morejo in 
niso sposobna obdržati za promet odprte vse ceste. Zaradi tega je sekretariat 
za promet vsako leto na osnovi dogovora s cestnimi podjetji predvidel priori- 
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tetni red čiščenja cest, tako da imajo prioriteto bolj obremenjene ceste, to so 
mednarodne, republiške, močno1 obremenjene I. reda, potem pa po možnosti po 
vrsti, z ozirom na gospodarsko važnost, posamezne ceste II. reda. 

Želel bi poudariti, da to ni odločba o prepovedi pluženja, ampak, da je to 
neke vrste dogovor med inšpekcijo za ceste in cestnimi podjetji, ker inšpekcija 
vztraja, da se ceste, ki so v odločbi določene, sigurno in redno vzdržujejo tudi 
v zimskem času. 

Cesta, na katero se vprašanje nanaša, je bila v preteklem letu v odločbi 
grupirana, bila pa je v vsem letu zaprta vsega 16 dni. Tudi v letošnjem letu je 
bilo predvideno, da bo cesta odprta, kolikor bodo obstojale finančne in teh- 
nične možnosti. Pri svojem predlogu, zakaj ceste ne uvršča med ceste, ki morajo 
biti odprte, je podjetje v Novi Gorici navedlo naslednje razloge. Ugotovilo je, 
da je ob sami cesti naselje treh hiš in da je to naselje oddaljeno vsega samo 
2,5 km od Črnega vrha. Poleg tega je lanskoletna praksa pokazala, da je možno 
učinkovito pluženje ceste samo takrat, kadar ni hudega vetra, ker sicer sneg 
takoj ponovno' zamede cesto. Osnovni razlog pa je šibko finančno- stanje cestnega 
podjetja. Cestno podjetje Gorica je razpolagalo v letu 1964 s 136 milijoni sred- 
stev za vzdrževanje cest, v kar je vključena seveda tudi zimska služba. Pri 320 
kilometrih cest odpade na kilometer 440 tisoč dinarjev. Za zimsko službo je 
podjetje na podlagi lanske prakse rezerviralo 46 milijonov. V januarju, febru- 
arju in marcu tega leta je bilo od 46 milijonov potrošenih že 34 milijonov, tako 
da preostane za zimsko službo v decembru le 12 milijonov, sredstva za januar, 
februar in marec pa so še zelo negotova. Podjetje je na podlagi kalkulacij iz 
preteklih let ugotovilo, da stane normalno pluženje te ceste okoli 10 milijonov 
oziroma 1 km 1 milijon. Ker sredstev ni bilo1, se je podjetje sklicevalo na nave- 
dena dva člena, ki pravita, da je podjetje obvezano čistiti cesto takrat, kadar 
organi, ki to' zahtevajo, preskrbe tudi sredstva. V zvezi s tem so med cestnim 
podjetjem in občinskim ljudskim odborom Idrijo potekali razgovori, v katerih 
je sodeloval tudi republiški sekretar za promet. Do kakšnih konkretnih zaključ- 
kov niso mogli priti, ker je občina Idrija v izredno' težki finančni situaciji. 
Kakšna bo torej konkretna rešitev oziroma ali bo cestno podjetje uspelo cesto 
vsaj izven največjih žametov vzdržati v prevoznem stanju, je odvisno od zime 
same in pa od sredstev, ki bodo- po> prvem januarju na razpolago. Trenutna si- 
tuacija pa ne daje izgledov, da bi bila lahko cesta s temi sredstvi stalno odprta. 

Republiški sekretariat bi rad pojasnil težko situacijo, v kateri je podjetje, 
da ne bi prevladalo mišljenje, da se podjetje dela otresa, oziroma, da podjetje 
postavlja pretirane zahteve. Ce pa gledamo, kakšna so> bila sredstva za vzdrže- 
vanje od leta 1960 do leta 1964, potem bomo opazili, da so sredstva za vzdrže- 
vanje, ki so se formirala samo iz proračuna, kasneje pa delno iz avtomatskih 
dohodkov, od leta 1960 do leta 1964 ostala praktično na isti višini. Medtem ko 
je bilo leta 1960 v Sloveniji na razpolago 1 milijardo 350 milijonov sredstev za 
vzdrževanje in zimsko službo, je bilo v letu 1964 na razpolago 1 milijardo 370 
milijonov sredstev. Hkrati se je v teh štirih letih promet na cestah prvega in 
drugega reda povprečno povišal od 2000 ton na 3627 ton v 24 urah. To pomeni 
80% večjo obremenitev teh cest. Hkrati ko so sredstva ostala na isti višini, pa 
so porasli stroški najmanj za 50®/o, pa čeprav upoštevamo tudi večjo produk- 
tivnost, ki so jo dosegla cestna podjetja. To pomeni, da dajemo po štirih letih 
za vzdrževanje dejansko manj sredstev, kot pa smo jih dajali pred štirimi leti. 

V takih pogojih se seveda vrtimo v začaranem krogu, ker na eni strani 
potrebe po vzdrževanju cest naraščajo, na drugi strani pa sredstva stagnirajo. 
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Sekretariat za promet in Izvršni svet Slovenije sta si prizadevala, da bi pri 
zveznih organih, od katerih je odvisna sprememba instrumentov oziroma spre- 
memba avtomatskih dohodkov, dosegla povečanje teh avtomatskih dohodkov in 
sicer predvsem s tem, da se celotni davek na gorivo uporabi za vzdrževanje cest. 
Do danes se je namreč od 35 dinarjev prometnega davka na gorivo koristilo za 
ceste samo 10 dinarjev. Ti napori so ostali brezuspešni, medtem ko se prora- 
čunske možnosti vsako leto manjšajo. Kolikor namreč rastejo prispevki nepo- 
srednih koristnikov, toliko pada udeležba proračuna. To pa so edina sredstva, 
s katerimi lahko ceste vzdržujemo. 

Omenil bi tudi, da je investicijsko vzdrževanje asfaltnih oblog na cestah že 
tri leta popolnoma zapuščeno. 

Toliko bi navedel v pojasnitev. Problem torej ni v tem, ali imajo- podjetja 
voljo ali ne, temveč je v pomanjkanju finančnih sredstev. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se tovarišica poslanka zadovolji z 
odgovorom? 

Inž. Ivica Kavčič: Z odogovorm se ne zadovoljujem in predlagam, 
da bi se to vprašanje obravnavalo na seji zbora. 

Predsednik Tine Remškar: Po 149. členu našega poslovnika lahko 
poslanec, če ga podpre 10 poslancev Republiškega zbora, zahteva, da se da 
njegovo vprašanje kot posebna točka na dnevni red iste ali prihodnje seje 
zbora, če se z odgovorom ne strinja. O predlogu odloči zbor, potem ko da 
mnenje predstavnik Izvršnega sveta. 

Ali te podpira 10 poslancev in o čem naj zbor razpravlja? 

Inž. Ivica Kavčič: Razpravljali naj bi o tem, ali je tak odgovor 
umesten ali ne, oziroma ali je treba to stvar še proučiti. 

Predsednik Tine Remškar: Dobro. Kdo podpira predlog poslanke 
inž. Ivice Kavčič? (Večje število poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da predlog 
poslanke podpira več kot 10 poslancev. Preden dam predlog na glasovanje, pro- 
sim predstavnika Izvršnega sveta, da da mnenje. 

Riko Jerman: Izvršni svet se strinja s tem, da pride to vprašanje na 
dnevni red kot posebna točka na prihodnji seji zbora. 

Predsednik Tine Remškar: Dajem predlog na glasovanje. Kdor se 
strinja s tem predlogom. (64 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (15 poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (11 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog z večino glasov sprejet. Hvala lepa. 
Prosim še predstavnika Izvršnega sveta Borisa Lipužiča, da odgovori na 

vprašanje poslanke Kristine Lovrenčič. 

Boris Lipužič: Na vprašanje poslanke Kristine Lovrencičeve dajem 
naslednji odgovor. 

Z rebalansom republiškega proračuna, ki ga je sprejela Skupščina SR Slo- 
venije 5. junija 1964, so bila dodeljena Skladu SR Slovenije za negospodarske 
investicije intervencijska sredstva republike za investicijske potrebe osnovnih 
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šol v znesku 421 milijonov dinarjev. O razdelitvi teh sredstev je na podlagi 
predloga republiškega sekretariata za šolstvo razpravljal upravni odbor sklada 
dne 22. junija 1964. Občinske skupščine so bile kot investitorji obveščene prvega 
julija 1964 o višini in pogojih glede dodeljenih sredstev. Pogodbe so bile skle- 
njene z naslednjimi občinami: Zagorje, Trebnje, Novo mesto, Sevnica, Sežana, 
Nova Gorica, Šentjur, Šmarje, Laško, Lenart, Idrija, Ormož, Ribnica, Ptuj, 
Murska Sobota, Brežice in Tolmin. 

V oktobru je Sklad zašel v denarne težave, ker Splošna gospodarska banka 
ni nakazala na njegov račun zneska 1 milijarde dinarjev, ki ga je bila dolžna 
po družbenem planu in sklenjeni pogodbi, kar pa je bilo urejeno v začetku 
novembra. Zaradi tega nekatere občine v oktobru niso mogle več črpati odo- 
brenih sredstev in je prišlo ponekod do težav, pri izplačevanju situacij izvajal- 
cem gradbenih in drugih del na šolskih objektih, ali celo do začasne prekinitve 
del, ponekod pa tudi občinske skupščine niso pravočasno zagotovile svoje par- 
ticipacije oziroma potrebne dokumentacije. Konkretno stanje pri posameznih 
objektih je naslednje: 

Občina Zagorje. — Z gradnjo nove osnovne šole v Zagorju so pričeli že 
pred odobritvijo kredita republike, šola bo dograjena do konca leta 1964. Dela 
sicer potekajo normalno, toda Splošna gospodarska banka in Komunalna banka 
Ljubljana sta z izplačevanjem situacij v zaostanku. Razen odobrenega kredita 
v znesku 50 milijonov din je bilo v oktobru iz Sklada za negospodarske in- 
vesticije odobrenih še dodatnih 25 milijonov din potrebnega kredita zaradi 
podražitve del in nabave opreme. Vsa sredstva bodo izkoriščena do konca 
leta 1964. 

Občina Trebnje. — Doslej so od odobrenih 40 milijonov din za osnovno 
šolo v Trebnjem izkoristili šele okoli 15 milijonov. Občina opravičuje zaostanek 
z dejstvom, da so v zadnjih 3 mesecih opravljah v objektu obrtniška dela, 
za katera so prejeli račun šele po opravljenih delih. Občina zagotavlja, da bo 
vsa sredstva, vključno z naknadno odobrenimi 25 milijoni dinarjev, do konca 
leta izkoristila. 

Občina Novo mesto. — Dozidavi osnovnih šol v Smihelu in Vavti vasi sta 
izvršeni in se dozidani šolski prostor že uporablja za pouk. Sredstva v znesku 
35 milijonov din bodo v celoti izkoriščena. 

Občina Sevnica. — Nova osnovna šola brez upravnega trakta, ki vključuje 
prostore za šolsko prehrano in varstvo otrok ter brez telovadnice, je bila od- 
prta 12. novembra 1964. Kredit v višini 32 milijonov bo v celoti izčrpan. Prav 
tako' bodo v celoti izkoriščena sredstva v znesku 5 milijonov din za že oprav- 
ljeno adaptacijo šole na Razboru pri Sevnici. 

Občina Sežana. — Gradbena dela na osnovni šoli Hrpelje potekajo v redu 
in se bodo nadaljevala še v decembru in januarju. Občina je najprej izkoristila 
lastna sredstva, ima pa odobren potrebni akreditiv v celoti. Odobrena sredstva 
bodo povsem uporabljena v januarju. 1965. 

Občina Nova Gorica. ■—• Občina ni imela urejene lastne udeležbe za gradnjo 
nove osnovne šole, zato se je zavlekla garancija banke, kar je oviralo pričetek 
gradbenih del. Sedaj je sklenjena pogodba z izvajalcem gradbenih del, odprt 
je potreben akreditiv, sredstva v znesku 30 milijonov din pa bodo v celoti upo- 
rabljena v februarju 1965. 

Občina Šentjur. — Dela pri gradnji osnovne šole v Slivnici so že oprav- 
ljena v vrednosti 75% od celotne kvote. Odobrenih imajo preko 25 milijonov 
din kredita. Računi še niso vnovčeni, delno zato, ker niso ustrezali predpisom 
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banke, delno ker ni bila doslej urejena participacija občine. Sredstva bodo po- 
rabljena do konca leta. 

Občina Šmarje. — Z gradnjo nove šole na Kozjem so pričeli brez grad- 
benega dovoljenja, ki ga brez ustreznega potrdila službe družbenega knjigovod- 
stva ne more izdati. Služba družbenega knjigovodstva zahteva, da zagotovijo 
celotno investicijsko kvoto1, občina pa ima zagotovljena sredstva le za prvo 
etapo gradnje. Ker so z gradnjo kljub temu začeli, imajo že nekaj neplačanih 
situacij, vendar brez gradbenega dovoljenja sredstev ne morejo začeti črpati. 

Občina Laško. —■ Občina še ni zagotovila lastne participacije k republi- 
škemu kreditu 7 in pol milijona dinarjev za adaptacijo osnovne šole v Laškem, 
prav tako tudi še niso pripravili vse potrebne dokumentacije. Na občini zago- 
tavljajo, da bodo izpolnili potrebne pogoje in da bodo lahko izkoristili vsa sred- 
stva najkasneje v začetku prihodnjega leta. 

Občina Lenart. — Niso imeli pravočasno izdelane dokumentacije za adap- 
tacijo šole v Lokavcu. Z deli bodo pričeli šele konec novembra. Do konca leta 
bo uporabljenih od 10 milijonov 200 000 dinarjev približno 4 milijone dinarjev. 
Prosili bodo za prenos neizkoriščenih sredstev na prihodnje leto. Adaptacijska 
dela bodo izvršena do maja 1965. 

Občina Idrija. — Načrti in predračuni za novogradnjo šole v Spodnji Idriji 
so bili izdelani že pred dvema letoma. Zaradi podražitve gradbenih del so 
morali zvišati predračune, zaradi česar niso mogli pričeti z gradnjo. Sedaj je 
to urejeno. Zagotovili so tudi lastno udeležbo za letos. Ovira jih postopek Službe 
družbenega knjigovodstva, ki zahteva zagotovitev celotne investicijske kvote, 
medtem ko imajo z lastno udeležbo in z odobrenim republiškim kreditom za- 
gotovljena le sredstva za gradnjo v letošnjem letu. 

Občina Ormož. — Gradnja šole v Središču zahteva večja sredstva, kot je 
bilo prvotno' predvideno, deloma zaradi spremembe projekta, deloma zaradi 
podražitve. Tehnična dokumentacija je izdelana in bodo predvidoma od odobre- 
nih sredstev v višini 30 milijonov dinarjev izkoristili do konca koledarskega 
leta samo 7 milijonov. Ostala sredstva bodo izkoristili v začetku prihodnjega 
leta. Za izvedbo celotnega projekta bodo potrebovali še dodatno posojilo. 

Občina Ribnica. — Zaradi predpisov o potresnih področjih, ki so jih morali 
pri projektiranju upoštevati, se je izdelava projektov zakasnila. Z gradnjo so 
pričeli v oktobru. Doslej SO' izkoristili lastna sredstva, republiška sredstva pa 
bodo izkoristili do konca leta. 

Občina Ptuj. — Občina je zaprosila za prenos sredstev na šolo Osojnik 
v Ptuju. Občini je bil virman v soglasju z republiškim sekretariatom za šolstvo 
odobren v višini 14 milijonov dinarjev. Iz sredstev, namenjenih za šolo> Zavrč 
je bilo tako prenesenih 10 milijonov, iz sredstev za šolo Videm pa 4 milijone. 
Prenos je bil izvršen pod pogojem, da bo občina ta sredstva v prihodnjem letu 
vrnila in jih izkoristila za gradnjo obeh omenjenih šol. 

Občina Murska Sobota. — Sola v Križevcih bo v letošnjem letu dograjena 
in sredstva bodo tudi v celoti porabljena. 

Občina Brežice. — Z gradnjo šole v Veliki Dolini niso mogli pričeti, ker 
ni bila zagotovljena lastna participacija. Sedaj so sredstva zagotovljena, prav 
tako pa imajo itudi odprt akreditiv za koriščenje republiških sredlstev. Pričeli 
so z deli in bodo vsa sredstva letos izkoriščena. 

Občina Tolmin. — Neporavnane obveznosti za popravilo šole na področju 
Breginja so že v celoti izplačane, tako iz republiških -virov, kot tudi iz sredstev 
občine. 
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Sklad socialistične republike Slovenije za negospodarske investicije je v 
oktobru odobril še dvakrat po 25 milijonov dinarjev posojil in sicer za dogra- 
ditev osnovnih šol v Zagorju in Trebnjem, tako da znaša skupna odobrena 
vsota iz sklada 471 milijonov dinarjev. Do konca leta 1964 bodo ta sredstva 
izčrpana 80 '/o, ostalih 20 % pa bodo občine izčrpale v prvih mesecih leta 1965. 
Pripominjamo, da je bil rebalans republiškega proračuna izvršen šele sredi 
leta in so> zaradi pomanjkanja lastnih sredstev za celotno gradnjo nekatere 
občine lahko pristopile k zagotovitvi potrebne dokumentacije za začetek grad- 
nje šole šele po sporočilu o odobrenih republiških sredstvih. Kmalu zatem pa 
so bili izdani tudi poostreni predpisi glede investicij, na podlagi katerih je 
zvezna služba družbenega knjigovodstva izdala liova navodila o zagotovitvi 
sredstev za investicije, po katerih morajo biti zagotovljena vsa potrebna sred- 
stva za celotno gradnjo, bodisi v obliki bančne garancije, bodisi v obliki akredi- 
tiva. Ni torej dovolj, da so zagotovljena sredstva za etapno gradnjo v enem 
letu, razen v primeru, če gre za objekte, ki so že po etapah funkcionalno uspo- 
sobljeni za uporabo. 

Služba družbenega knjigovodstva je že po določitvi pogojev za koriščenje 
471 milijonov, ki jih je določil Sklad SR Slovenije za negospodarske investicije, 
zahtevala od nekaterih investitorjev dodatno dokumentacijo, ki pa jo povsod 
niso mogli takoj zagotoviti in se je zato zakasnil začetek gradnje in koriščenje 
sredstev. V nekaterih občinah pa so pokazali tudi premalo prizadevnosti, da bi 
čimprej uredili potrebno dokumentacijo in izpolnili pogoje za začetek gradnje, 
kar se izraža tudi v pojasnilih o poteku gradnje posameznih objektov. 

Republiški sekretariat za šolstvo* spremlja koriščenje sredstev in bo v pri- 
meru, če ne bodo< v prvih mesecih prihodnjega leta sredstva v celoti izkoriščena, 
predlagal Skladu SR Slovenije za negospodarske investicije, da jih dodeli kot 
posojilo drugim šibkejšim občinam, ki zato izpolnjujtejo pogoje in ki so za- 
prosile za pomoč pri gradnji šol. Tako bodo vsekakor racionalno uporabljena 
namenska sredstva za gradnjo šol, s katerimi je intervenirala republika preko 
sklada za negospodarske investicije. 

Predsednik Tine Remškar: Ali se poslanka Kristina Lovrenčičeva 
zadovolji z odgovorom? 

Kristina Lovrenčič: Z odgovorom se v celoti ne zadovoljujem. 
Problem, ki sem ga načela s poslanskim vprašanjem, je bil obravnavan že 
nekajkrat — že takrat ob rebalansu in tudi kasneje. Čuli smo izčrpen odgovor 
na vprašanje. Mene pa sedaj v zvezi s tem zanima še tudi, zakaj banka ni 
pravočasno' izpolnila svojih obveznosti, ki bi jih morala, ali so pogodbe s pri- 
zadetimi občani vključevale tudi kakšne izpolnitvene roke. 

Danes smo namreč slišali, da nekatere občine še do' danes niso uredile 
svoje dokumentacije. Poleg tega pa bi želela, da bi lahko slišali tudi drugo 
stran, to je prizadete občine. Morda se bo- komu zdelo, da je to odveč, vendar 
moram reči, da ni tako, ker ne gre le za 471 milijonov dinarjev, katere smo 
razdeljevali sedaj, temveč tudi za bodoče morebitno razdeljevanje sredstev. 
Mnenja sem, da kolikor gre za tako nujne intervencije kot je bila ta, je po- 
trebno, da se taka sredstva čimprej razdelijo, ne pa da mine od dneva, ko je 
Skupščina omogočila razdelitev, pa do dejanske razdelitve, šest mesecev. Poleg 
tega pa ne bodo razdeljena niti vsa sredstva. Zato te stvari ostro grajam in 
mislim, da se v bodoče ne bi smele več dogajati. Pri razdeljevanju je treba biti 
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bolj elastičen in je treba sredstva, ki jih občine iz kakršnihkoli razlogov ne bi 
mogle izkoristiti, razdeliti tistim občinam, ki trenutno lahko izpolnijo te pogoje; 
pa četudi ne spadajo v kategorijo gospodarsko šibkejših občin, kajti vedno 
imamo možnost, da sredstva ne damo kot dotacijo, marveč kot posojila. 

V mislih imam konkreten primer iz Maribora. Ce bi imela občina, v kateri 
sem izvoljena, možnost dobiti 40 milijonov kredita, bi bila šola, ki jo gradijo, 
sedaj že odprta, tu bi bil rešen problem šolanja za 800 otrok, tako pa se bo 
graditev zavlekla še za eno leto-. Kaj to pomeni pri 850 otrocih, ki sedaj hodijo 
v šolo v treh izmenah, mi menda ni treba pojasnjevati. Mislim, da bi bilo dobro, 
da se tudi to vprašanje postavi kot posebna točka na dnevni red zbora, seveda 
če bom dobila podporo desetih poslancev. 

Predsednik Tine Remškar: Kakor sem te prej razumel, si se z od- 
govorom zadovoljila? 

Kristina Lovrenčič: Ne. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo podpira predlog poslanke Kristine 
Lovrenčič? (Več kot deset poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da predlog 
podpira več kot 10 poslancev. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da poda še 
mnenje Izvršnega sveta. 

Boris Lipužič: Se strinjam. 

Ugotavljam, da se s predlogom strinja tudi predstavnik Izvršnega sveta. 
Dajem predlog na glasovanje. Kdor je za predlog, naj dvigne roko. (80 po- 
slancev dvigne roko.) Kdo je proti? (4 poslanci dvignejo roko.) Kdo se je 
vzdržal? (6 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je predlog z večino glasov sprejet. 
Ker je s tem dnevni red današnji seje izčrpan, zaključujem 15. sejo Re- 

publiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.35.) 
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15. seja 

(23. novembra 1964) 

• Predsedoval: Leopold Krese, predsednik 
Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Leopold Krese: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 15. sejo Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Elka Grilc, Franc Mihelič in Mi- 
lan Bric. 

Za današnjo sejo so pripravili gradivo odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov, začasni odbor za produktivnost dela in zaposlovanje in za- 
časni odbor za izumiteljsko' dejavnost in vprašanja industrijske lastnine našega 
zbora. 

Na zadnjem zboru je postavil poslanec Tomaž Tomažič poslansko vpra- 
šanje. Nekaj dni pred to sejo je poslal poslansko vprašanje tudi poslanec 
inž. Franc Tesovnik. Ker je Izvršni svet prejel to vprašanje šele pred to da- 
našnjo sejo, smo predlagali, naj bi Izvršni svet na vprašanje odgovoril na pri- 
hodnji seji zbora. Poslansko vprašanje pa bomo razmnožili in ga poslali po- 
slancem hkrati s sklicanjem seje zbora. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 14. seje zbora; 
2. razprava o problematiki znanstveno-raziskovalnega dela in razprava in 

sklepanje o predlogu priporočila o nalogah na področju znanstveno-raziskoval- 
nega dela; 

3. razprava o problematiki izumiteljske dejavnosti in o vprašanjih indu- 
strijske lastnine ter razprava in sklepanje o predlogu priporočila o nalogah na 
področju izumiteljstva, novatorstva in na drugih področjih industrijske lastnine; 

4. vprašanja poslancev. 
Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

kdo kakšno dopolnitev? (Ne.) Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 14. seje zbora 
je bil poslan hkrati z vabilom. Ima kdo kako pripombo k temu zapisniku? (Ne 
javi se nihče.) Ker nihče, menim, da je zapisnik odobren. 



64 Gospodarski zbor 

Prehajamo na 2. točko dne vnega reda, to je na razpravo o pro- 
blematiki znanstveno-raziskovalnega dela. 

Kot gradivo ste prejeli povzetek iz »Perspektivnega razvoja raziskovalnega 
dela za obdobje 1964—1970« in poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov ter začasnega odbora za produktivnost dela in zaposlovanje. 
Oba odbora sta se pri obravnavi poslužila gradiva Republiškega sekretariata 
za raziskovalno delo in visoko šolstvo, dalje ugotovitev Univerze v Ljubljani, 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti in skupine za izdelavo programa 
perspektivnega razvoja raziskovalnega dela. 

Problematiko raziskovalnega dela obravnavajo v Skupščini tudi drugi 
zbori, predvsem Republiški zbor in Prosvetno-kulturni zbor, ki sta še posebej 
pristojna za znanstveno-raziskovalno delo. Naloga našega zbora na današnji 
seji je predvsem v tem, da obravnavamo znanstveno-raziskovalno delo zlasti 
z vidika potreb gospodarstva in da na koncu razprave sprejmemo priporočilo 
ali drug podoben akt za delo delovnih organizacij na področju gospodarstva 
in raziskovalnih organizacij za potrebe gospodarstva glede pospeševanja znan- 
stveno-raziskovalnega dela. Celoten kompleks znanstveno-raziskovalnega dela 
je mnogo' obširnejši, nas pa zanima predvsem aspekt, ki sem ga omenil. Ker 
je namen naše obravnave, da na koncu sprejmemo nek akt, smo pripravili tudi 
osnutek priporočila, ki vam je bil pred sejo razdeljen. Ta osnutek ni predlog 
odborov, temveč naj služi kot pomagalo za pripravo takšnega akta in za lažjo 
razpravo. 

Predlagam, da izvolimo komisijo, ki bo po končani obravnavi pripravila 
dokončen predlog priporočila. V to komisijo predlagam člane odborov, ki so 
to problematiko že obravnavali in sicer: Milana Špolarja, Andreja Laha, 
inž. Bogo' Tomšeta, inž. Miloša Kobeta in inž, Franca Tesovnika. Se strinjate 
s tem predlogom? (Vsi poslanci se strinjajo.) Ima kdo kakšen drug predlog? 
(Nihče.) Ce ne, smatram, da je ta komisija izvoljena. 

Preden preidemo na razpravo1, obveščam zbor, da je Izvršni svet glede na 
naše vabilo< določil, da pri tej razpravi sodelujejo republiški sekretar za raz- 
iskovalno delo in visoko šolstvo Mirko Tušek, republiški sekretar za industrijo 
Drago Dolinšek in republiški sekretar za splošne gospodarske zadeve Milan 
Kristan. 

Na sejo pa smo povabili tudi Slovensko akademijo znanosti in umetnosti 
in njenega predsednika Josipa Vidmarja, Univerzo v Ljubljani, republiške 
sekretariate, Zavod za produktivnost dela SRS, Poslovno združenje »Avtoma- 
cija-«, Litostroj, Zvezo raziskovalnih organizacij Slovenije in njenega predsed- 
nika inž. Viktorja Turnška ter Rudija Jančarja, pomočnika direktorja Inštituta 
za elektroniko. Predlagam, da zbor sklene, da se gostje lahko udeležijo raz- 
prave. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) Ima kdo kakšen 
drug predlog? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog sprejet in vabim goste, da 
v razpravi sodelujejo. 

Vse, ki želijo razpravljati pri tej točki dnevnega reda, prosim, da oddajo 
prijavnice pri predsedstveni mizi. Uvodno besedo ima poslanec Milan Špolar, 
predsednik odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora. 

Milan Spolar: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da k po- 
ročilu o problematiki znanstveno-raziskovalnega dela, ki sta ga predložila Go- 
spodarskemu zboru odbora, povzamem v kratkih besedah nekaj ugotovitev, pri 
katerih sta se odbora v razpravi največ zadržala. 
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Razprava na skupni seji obeh odborov je bila zelo pestra in so v njej 
živo sodelovali tako poslanci obeh odborov kot predstavniki Slovenske aka- 
demije znanosti in umetnosti, ljubljanske univerze, Zavoda za produktivnost 
dela SRS ter Zveze raziskovalnih organizacij Slovenije. Posebej moram po- 
udariti, da sta se odbora v razpravi manj zadrževala na dosedanjih uspehih 
znanstveno-raziskovalnega dela, kar pa ne pomeni, da jih dosedanji dosežki na 
tem področju niso zanimali in da jih ne cenita. 

Zlasti velja to za dosedanje delo in perspektivni program Slovenske aka- 
demije znanosti in umetnosti. To pa predvsem iz razloga, ker tako dosedanje 
delo kot perspektivni program v predloženem gradivu nista dovolj poudarjena. 
Sicer pa sta se odbora intenzivno zadrževala pri vprašanjih organizacije znan- 
stveno-raziskovalnega dela, njegovega povezovanja z gospodarstvom, uspešnega 
prenašanja njegovih dosežkov v proizvodnjo, dokumentacijske in informacijske 
službe, financiranja in kadrov. 

Predvsem bi hotel dati poudarek tistemu delu razprave, kjer je ugotovljena 
nesmotrna organizacija raziskovalnega dela. Ta se odraža v neustrezni delitvi 
dela v pomanjkljivi medsebojni povezavi znanstveno-raziskovalnih ustanov. Ze 
samo število obstoječih znanstveno-raziskovalnih ustanov in pogosto dupliranje. 
raziskovalnega dela na različnih nivojih je vsiljevalo z ene strani vprašanje 
o smotrni izrabi kadrov, opreme in sredstev ter z druge strani o ceni doseženih 
uspehov. Odbora sta bila mnenja, da bi lahko z boljšo organizacijo, z ustrez- 
nejšo delitvijo dela in z učinkovitejšo medsebojno koordinacijo- dosegli z istimi 
kadri, z isto opremo in sredstvi še večje uspehe. Zlasti pa bi morale biti znan- 
stveno-raziskovalne ustanove tesneje povezane z gospodarstvom in bi morale 
svoje raziskovalne programe tako v pogledu bazičnih kot v pogledu tehnološko 
aplikativnih raziskav bolj 'naslanjati na potrebe gospodarstva. 

Ugotovljeno je, da je povezava znanstveno-raziskovalnih ustanov z gospo- 
darskimi organizacijami najučinkovitejša v tako imenovanem teamskem delu, 
v katerega so vključeni tudi strokovnjaki iz gospodarskih organizacij. Ti nam- 
reč najbolj življenjsko prenašajo probleme iz proizvodnje v znanstvejio-raz- 
iskovalne ustanove in tudi poskrbe, da se dosežki raziskovalnega dela zares 
uveljavijo v proizvodnem procesu, kajti strokovnjaki iz proizvodnje dostikrat z 
nezaupanjem sprejemajo take razprave in jih negativno ocenjujejo kot preveč 
teoretsko in za prakso neuporabno delo. 

Na današnji stopnji družbenega in gospodarskega razvoja je znanstveno- 
raziskovalno delo zelo pomembno in ga moramo prištevati celo med najpo- 
membneje činitelje v prehajanju od ekstenzivnega k ihtenzivnemu gospodar- 
jenju, zato je tudi njegovo tesnejše povezovanje z gospodarstvom izredno važno 
vprašanje in mu kaže posvetiti v bodoče vso pozornost. Odbora sta bila mnenja, 
da je treba razvijati raziskovalno delo že v proizvodnji sami, kar pomeni, da je 
treba formirati -v gospodarskih organizacijah razvojne oddelke ali inštitute, te 
pa povezovati s samostojnimi raziskovalnimi inštituti ter znanstveno-raziskoval- 
nimi ustanovami Univerze in Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Od- 
bora sta bila tudi mnenja, da bi morala tako Univerza s svojimi inštituti kot 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti v pogledu raziskovalnega dela in 
v pogledu tehnološkega napredka v proizvodnji prevzeti odgovornejšo vlogo. 

Tudi dokumentacijska in informacijska služba bi morala biti učinkovitejša 
in bi morala prevzeti ne le vlogo zbiratelja in arhivarja vseh znanstveno- 
raziskovalnih dosežkov, temveč tudi vlogo posrednika takih dosežkov tako 
znanstveno-raziskovalnim ustanovam kot gospodarstvu. Odboroma je bilo prav 
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tako jasno, da je večji razmah in učinkovitejše raziskovalno delo mogoče samo 
pri zadostni oskrbljenosti z materialnimi sredstvi. Brez najsodobnejše opreme, 
brez ustreznih prostorov in brez sposobnih raziskovalnih kadrov ni mogoče 
pričakovati večjih rezultatov. Odbora sta ugotovila, da so bila v te namene 
dana znatna sredstva, da pa sedanji sistem financiranja ni najbolj učinkovit, 
ker ne zagotavlja kontinuiranega raziskovalnega dela in tudi ne stimulira raz- 
iskovalnih ustanov za večjo povezavo z gospodarstvom. Prav zato sta odbora 
bila mnenja, da bi moralo prevzeti financiranje tehnološko-aplikativnih raz- 
iskav gospodarstvo, vendar tako, da bi s pogodbenimi odnosi reševali konkretne 
potrebe gospodarstva. Bazične raziskave pa naj bi financirali organi, ki so od- 
govorni za razvoj določenega družbenogospodarskega področja in to s sredstvi 
družbene akumulacije. Takšne raziskave naj bi slonele na perspektivnih pro- 
gramih razvoja določenega družbenogospodarskega področja in ne na prilož- 
nostnih naročilih. 

Ce omenim še vprašanje kadrov, moram ugotoviti, da tako v gospodarstvu 
kot v znanstveno-raziskovalnih ustanovah raziskovalnih kadrov primanjkuje, 
poleg tega pa so glede na dokaj neustrezno organizacijo in delitev raziskoval- 
nega dela obstoječi raziskovalni kadri nesmotrno koriščeni. Razprava je ugo- 
tovila, da so pogosti primeri, da, se isto raziskovalno delo opravlja v različnih 
raziskovalnih ustanovah ali pa da je to delo bodisi pri nas ali kje v svetu že 
opravljeno, pa zaradi neorganizirane dokumentacijske in informacijske službe 
za takšne raziskave niso vedeli. 

Ugotovili smo da je tudi stimulacija za te kadre neustrezna in da so pogosto 
raziskovalni kadri zaposleni z raznimi strokovno^ manj zahtevnimi projekti, ki 
pri manjši odgovornosti nudijo možnost enakega ali celo večjega dohodka. 
Odbora sta bila mnenja, da bi morali že v gospodarskih organizacijah oziroma 
v njihovih razvojnih inštitutih zbirati najsposobnejše kadre, ki imajo smisel 
za razvojno delo. Tem bi morali omogočiti nadaljnji strokovni razvoj in speci- 
alizacijo doma in v tujini, vprašatije stimulacije pa urediti tako, da bi te kadre 
usmerjali na najodgovornejše raziskovalno delo. 

Ker sta se odbora na seji zadrževala bolj na problemih znanstveno-raz- 
iskovalnega dela kot pa na njegovih dosedanjih uspehih, sem se tudi sam v 
tej razpravi omejil , na probleme in pomanjkljivosti raziskovalnega dela. in to 
predvsem na področje gospodarstva. S tem pa ne bi želel ustvariti videza, da 
na področju znanstveno-raziskovalnega dela niso^ bili doseženi pomembni uspehi 
in upam, da bodo v današnji razpravi tako poslanci kot predstavniki teh in- 
stitucij spregovorili tudi o> uspehih in njihovem pomenu za naš družbeni in 
gospodarski razvoj. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec inž. Bogo Tornše. 

Inž. Bogo Tomše': Tovarišice in tovariši poslanci! Raziskovalno delo 
je eden izmed osnovnih faktorjev v razvoju gospodarstva in mora biti zato 
tesno povezano z našimi gospodarskimi organizacijami, katerim bi morali biti 
raziskovalni izsledki osnova za njihovo delo. Saj raziskovalno delo ni potrebno 
le za ustvarjanje lastne tehnologije, temveč je potrebno tudi za smotrno upo- 
rabo tuje tehnologije. Anketa v gospodarskih podjetjih mariborskega okraja 
je pokazala, da se z raziskovalnim delom ukvarja slaba petina gospodarskih 
organizacij, da 65 % gospodarskih organizacij ne čuti potrebe po raziskovalnem 
delu in da jih je le 16 */o, ki se sicer z raziskovalnim delom ne ukvarjajo, ki 
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se pa 'koristi raziskovalnega dela zavedajo in navajajo konkretne potrebe 
po raziskavah. Nadalje je anketa pokazala, da je raziskovalno delo najbolj 
razvito v industriji in to v podjetjih z letnim bruto produktom večjim od 
5 milijard in z najmanj 1000 zaposlenimi. 

Raziskovalna dejavnost je v naših gospodarskih organizacijah zelo mlada, 
saj je večina podjetij ustanovila svoje raziskovalne enote šele po letu 1960. 
Ta dejavnost je v podjetjih razvita zelo enostransko, ker se večina podjetij 
bavi le s tehnološko-tehničnimi raziskavami, zelo malo ali pa sploh ne pa z 
ekonomskimi in sociološkimi raziskavami. Po mojem mnenju je razvoj raz- 
iskovalnega dela v gospodarskih organizacijah tudi v drugih okrajih zelo 
podoben. 

Na drugi strani pa ugotavljamo, da imamo v republiki veliko število znan- 
stveno-raziskovalnih ustanov, kot samostojnih inštitutov, inštitutov pri univerzi 
in visokih šolah, pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti itd. Te ustanove 
so starejše kot omenjene organizacije v gospodarstvu in delujejo na najrazlič- 
nejših področjih. Med raziskovalnim delom v gospodarstvu in naštetimi usta- 
novami je največkrat zelo slaba povezava. Sodelovanja in izmenjave izkušenj v 
mnogih primerih sploh ni. To opravičujejo ustanove s tem, da industrija ne kaže 
razumevanja za njihovo delo, gospodarske organizacije pa s tem, da so inštituti 
togi, da njihovo delo ni prilagojeno potrebam in problemom, ki jih imajo 
gospodarske organizacije itd. Menim, da imajo oboji precej prav in zato1 po- 
zdravljam poročilo odbora in konkretne predloge, kako vzpostaviti to povezavo. 
Pri tem pa se moramo zavedati, da bo tu treba rešiti še mnogo problemov, 
zlasti še zato, ker je naša industrija v veliki večini razdrobljena in ima mar- 
sikatera tovarna silno širok proizvodni program. Edino specializacija v določeno 
tehnologijo ali proizvod upravičuje vlaganje sredstev v raziskave. Zato- SO' po- 
goji za razvoj raziskovalnega dela v mnogih naših podjetjih slabi. 

Nadaljnji problemi so v tem, ker je področje raziskovalnega dela zelo 
široko in ker so se opremljale mnoge naše institucije po lastni presoji in v 
premajhni povezanosti z gospodarstvom, pa tudi zato, ker nimajo dovolj niti 
kadrov niti opreme, ki bi lahko koristila gospodarskim organizacijam. 

Zato menim, da se moramo, če hočemo doseči čim hitrejše in čim bolj 
ekonomične rezultate, odločiti, katere veje gospodarstva bomo razvijali v naši 
republiki, katero proizvodnjo bomo perspektivno uvajali in za kaj se bomo 
specializirali. Ce bomo namreč raziskovali prav vse, kar danes proizvajamo, 
bo to silno drago in nesmotrno. Ne smemo pa tudi pozabiti, da je veliko število 
podjetij, ki imajo sorodno proizvodnjo, ki pa zaradi medsebojne konkurence 
ne dopuščajo, da bi raziskovalno delo bilo v skupnih ustanovah. Podjetja sama 
pa zaradi prevelikih stroškov, takega raziskovalnega dela jie zmorejo. Menim, 
da je taka razbitost škodljiva in je vsaka duplirana proizvodnja v tako mali 
republiki kot je naša nesmotrna, saj si bomo morali raziskovalno delo in pro- 
izvodnjo deliti celo z drugimi republikami. S tem ne nasprotujem konkurenci, 
vendar pa ima tudi konkurenca svoje razumske ekonomske meje. 

Dovolite mi še eno misel. Za mnoga naša podjetja in celo za mnoge stro- 
kovnjake predstavljajo izrazi kot znanstveno-raziskovalno delo fundamentalne, 
aplikativne, metodološke raziskave, pilot ipd. neke vzvišene pojme1, nekaj teo- 
retskega in nerazumljivega, čemur nikoli ne bodo dorasli. Mnogi od teh stro- 
kovnjakov pa to delo že opravljajo, le da ga drugače imenujejo. V gospodarskih 
organizacijah pa se pojavljajo tudi strokovnjaki, ki skušajo s čimbolj zapleteno 
formulacijo in za praktike s čim bolj nerazumljivimi računi zakriti svojo* ne- 

5* 
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sposobnost za reševanje konkretnih problemov. Menim, da je treba take težnje 
zatirati. S tem seveda ne nastopam proti vsem pripomočkom, ki jih danes 
uporablja znanost in proti kvalitetnemu izražanju pri raziskovalnem delu, ven- 
dar pa mislim, da je večji primitivizem, preprosto stvar izraziti zapleteno kot 
obratno. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo* ima poslanec inž. Silvo Rozman. 

Inž. Silvo Rozman: Tovarišice in tovariši! V današnji razpravi o 
znanstveno-raziskovalnem delu je razprava načela vrsto vprašanj, ki so zelo 
aktualna in ki bodo v bodoče še bolj aktualna. 

Iz razprave v odborih, torej iz poročila, kakor tudi iz priporočila in iz 
drugih materialov, ki so nam bili poslani, ugotavljam, da smo dosegli izredno 
lepe uspehe, da pa imamo še vrsto problemov, ki nujno terjajo čim hitrejšo 
rešitev. Naše raziskovalne institucije na vseh nivojih so na zelo dobri poti, da 
njihovo delo rodi bogate sadove. Določeni uspehi so že doseženi, vendar se ne 
smemo z njimi zadovoljiti, temveč moramo stremeti za tem, da omogočimo 
tem institucijam še boljše delo in da jim pomagamo, da se čimprej rešijo svojih 
notranjih slabosti. Da bi lahko odstranili slabosti, pa je treba le-te poznati. 
Zato bi o nekatrih rad razpravljal. 

Po mojem mnenju so slabosti, ki zavirajo uspešnejše raziskovalno delo in 
ki sta jih tudi odbora ugotovila v poročilu, v tem, da opažamo na eni strani 
premajhno kontinuiteto dela, na drugi strani pa dupliranje tega dela. Ugotav- 
ljamo, da imamo vrsto raziskovalnih organizacij, znanstvenih institucij in raz- 
vojnih oddelkov, da pa med njimi ni tiste nujne povezave, ki je osnovni pogoj 
za racionalno delo. Mnogokrat določen problem raziskuje več ljudi in tako 
trošimo' denar in čas. Res je, da v mnogih primerih daje vzporedno delo boljše 
rezultate, toda to samo takrat, če je tako delo koordinirano, če so raziskovalci 
seznanjeni z delom in dosežki drugih. Prav tako je nepotrebeno trošenje sred- 
stev, če rezultati raziskav obležijo mrtvi na papirju. Da je tako, ugotavljamo 
vsepovsod. Industrija, oziroma gospodarstvo ugotavlja, da so raziskave raznih 
institucij predrage, prepočasne, preveč posplošene ali pa preveč učene. Po drugi 
strani pa raziskovalne institucije tarnajo, da pri industriji ni razumevanja za 
njihovo1 delo, da ni naročil, da nimajo perspektive, da morajo prevzemati dela, 
ki jim drobijo moči, samo zaradi tega, ker so v zelo slabi finančni situaciji. 
Kje je sedaj resnica? Delno držita obe trditvi in na obeh straneh ugotavljamo 
pomanjkljivosti, ki morajo biti čimprej odpravljene. Tam, kjer je vsak na svoji 
strani odpravil napake, je zajamčeno uspešno sodelovanje. Hkrati s tem so 
kmalu odpravljeni tudi taki problemi kot so financiranje, papirnati rezultati itd. 
Za sodelovanje sicer ni univerzalnega recepta, menim pa, da je zlasti potrebno, 
da pravilno ugotavljamo probleme, da bi tako dobili tudi pravilne odgovore. 
Mnogokrat je zelo težko postaviti jasno- in precizno vprašanje, na kar edino 
lahko sledi jasen odgovor. 

Na drugi strani pa je zelo težavno dati univerzalen recept, po katerem 
bi bilo mogoče takoj pristopiti k reševanju problema. Iz te na videz slepe 
ulice nam lahko zelo uspešno pomagajo pri mnogih gospodarskih organizacijah 
razni razvojni oddelki ali študijski. Ti oddelki lahko zelo uspešno zvežejo oba 
konca raziskovalne verige, zlasti na področju tehnološko aplikativnih raziskav. 
Pri svojem konkretnem delu dostikrat naletijo- na probleme, ki zahtevajo na- 
tančno raziskavo in jih sami niso v stanju rešiti. Zato so po navadi takšni od- 
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delki iniciatorji, da se določen problem reši izven podjetja in da se zagotovijo 
za to potrebna finančna sredstva iz podjetij bodisi na osnovi pogodbe ali na 
kakšen drug način. Nadalje prav ti oddelki lahko določeno študijo prenesejo 
v prakso, zasledujejo potem rezultate in tako pomagajo pri realizaciji teh 
dosežkov. Skratka, ta osnovna raziskovalna celica naj nam zagotovi tisto nujno 
povezavo med papirjem in strojem. 

Ce pa pogledamo, kakšni so ti naši razvojni oddelki, potem zasledimo zelo 
pisano sliko. Verjetno nista niti dva oddelka popolnoma enaka, tako po kadrov- 
ski zasedbi, po konceptu dela, po vplivnosti in podobno. Tu zasledimo vse 
lazvojne stopnje od ad hoc ustanoviteljev do močnih skupin najboljših stro- 
kovnjakov v določenih organizacijah. Pri močnejših oddelkih se po navadi ne 
postavlja vprašanje potrebnosti ali nepotrebnosti določene raziskave, pomanj- 
kanje finančnih sredstev, nerentabilne proizvodnje ipd. Za takšnimi razisko- 
valnimi oddelki pri gospodarskih organizacijah moramo nujno težiti v našem 
nadaljnjem razvoju. Ce bomo imeli močne raziskovalne skupine v samih pod- 
jetjih, bodo naše raziskovalne naloge mnogo jasnejiše in mnogo konkretnejše, 
hkrati pa bo delo vseh institucij na vseh nivojih tudi uspešnejše. Kajti, če bo 
pii določeni raziskovalni nalogi stalen in tesen kontakt med naročnikom in 
izvajalcem naloge, bo raziskovalna naloga kaj hitro rešena. Naročnik bi prišel 
na ta račun do rešitve problema, raziskovalec pa bi imel več časa poglobiti se 
v določeno raziskavo in najti tudi možnost za trajnejšo rešitev. Razumljivo 
pa je, da takih močnih oddelkov ne moremo ustvariti čez noč in da je za vzgojo 
raziskovalca poleg smisla za raziskovalno delo potrebno tudi nekajkrat več 
časa kot je potrebno npr. za zgraditev neke tovarne. Zato menim, da lahko 
podpremo razvoj takšnih oddelkov in to ne kampanjsko, temveč resnično pre- 
mišljeno povsod, kjer obstojajo takšne možnost. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec inž. Milan Gra- 
dišnik. 

Inž. Milan Gradišnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Sodobna teh- 
nologija in nagli tempo razvoja postavljata danes pred industrijo celo vrsto 
problemov, ki jih mora rešiti in to na sodoben in ustrezen način. 

Iz prejetega gradiva smo lahko spoznali delovanje, težave in perspektive 
znanstveno-raziskovalnih inštitutov. Želim navesti primer, ki nam pove, do 
kakšnih nepravilnosti lahko pride, če delo- med inštitutom in gospodarsko 
organizacijo ni koordinirano. 

Pri izgradnji degazolinaže v Lendavi se je pojavil problem preskrbe to- 
varne s hladilno vodo. Zaradi pomembnosti tega problema je podjetje zaupalo 
to nalogo specializiranemu inštitutu, ki je izdelal projekt, po katerem so bili 
zgrajeni potrebni objekti. Ko je tovarna začela obratovati, je prihajalo pogosto- 
krat do večjih zastojev, ker hladilna voda ni imela vseh tistih kvalitet, ki so 
potrebne. V hladilnih ceveh se je nabiral mulj, voda pa je vsebovala' visok 
odstotek agresivnega COa, ki je razjedal cevi, ohišja in druge kovinske dele, 
kar je imelo za posledico pogoste prekinitve obratovanj ter draga in zamudna 
popravila. Stanje v proizvodnji je postalo nevzdržno in je zahtevalo takojšnjo 
rešitev. Eden izmed strokovnjakov podjetja je začel intenzivno delati na reše- 
vanju tega problema in nato predložil rešitev, ki je izgledala skoraj neverjetna. 
Ugotovil je namreč, da ima voda iz bližnjega potoka v pogledu kvalitete in 
ostalih pogojev vse lastnosti, ki so potrebne za hladilno vodo. Problem hladilne 
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vode je bil tako rešen in danes skoraj po petih letih obratovanja tovarna nima 
v tem pogledu nobenih težav več. Da so bili stroški vseh naprav za hladilno 
Vodo po prvem projektu zelo visoki, pri drugi rešitvi pa dosti manjši, ne bi 
posebej poudarjal. Mogoče naši inštituti včasih premalo upoštevajo tudi eko- 
nomsko stran, ker pač posledic dragih projektov ne čutijo na lastni koži. Zato 
menim, da bi morali inštituti bolj prisluhniti težavam in spoznati probleme 
gospodarskih organizacij; tako bi njihovi izsledki veliko bolj ustrezali sodobnim 
zahtevam in potrebam družbe. Kot so na eni strani znanstveno-raziskovalni 
inštituti potrebni gospodarstvu, tako lahko tudi industrija na drugi strani nudi 
pomoč inštitutom bodisi s kadri, opremo, izkušnjami in podobnim. Poznam več 
primerov, ko je industrija zelo koristno pomagala inštitutom pri njihovih na- 
logah. Mislim, da ni treba znova poudarjati, da so znanstveni inštituti in go- 
spodarstvo organsko povezani. Vprašanje pa je, če je to samo formalna ali 
pa resnična vsestransko koordinirana in življenjska povezava. Ce bo delo ko- 
ordinirano, potem se tudi dupliranje raziskav ne bo več pojavljalo. Mogoče je 
prav tu vrzel, ki smo jo premalo upoštevali ali celo< prezrli, zato bi v bodoče 
za uspešnejše delo znanstveno-raziskovalnih inštitutov morali posvetiti več po- 
zornosti prav vprašanju koordinacije. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima univ. prof. dr. inž. France 
Adamič, predstavnik Univerze v Ljubljani. 

Dr. inž. France Adamič: Spoštovani zbor, tovarišice in tovariši 
poslanci! V poročilu obeh odborov o obravnavi problematike znanstveno-raz- 
iskovalnega dela se večkrat omenjajo interne delovne enote fakultet in samo- 
stojni inštituti univerze. Ta skupina raziskovalnih organizacij vrši v okviru 
celotnega raziskovalnega programa pomembno delo. Po vseh zakonskih pred- 
pisih so univerza in fakultete poleg znanstvenih akademij najvišje pedagoške 
in znanstvene ustanove. Ta konstatacija ni samo deklarativna in simbolična, 
temveč je stvarna in resnična. Delo univerzitetnih učiteljev bazira na peda- 
goško-znanstvenih metodah. Pedagoški delavec permanentno študira pridobitve 
in najnovejše rezultate svoje stroke, to predava, postavlja eksperimente, zbira 
podatke in jih obdeluje po znanstvenih metodah, zbira in publicira rezultate 
ter jih vnaša v svoja predavanj^. Hkrati ugotavlja nove probleme in jih vklju- 
čuje v svoje pedagoško-znanstveno delo. Tako nekako se razvija pedagoško in 
znanstveno delo na fakultetah in iz tega procesa se razvijejo strokovni, znan- 
stveni in pedagoški delavci. 

Na I. in II. stopnji študija se pedagoško in • znanstveno delo opravljata v 
obliki predavanj in v obliki seminarnih in diplomskih nalog, ki rešujejo na 
ustreznem nivoju včasih zelo važne strokovne, znanstvene, obenem pa uporabne 
probleme in naloge. Vsekakor ni edina naloga pouka, da študentje osvojijo čim- 
večji kvantum znanja, temveč da vzporedno z osvajanjem znanja razvijejo tudi 
svoje individualne in formalne sposobnosti, predvsem sposobnosti za metodo- 
logijo znanstvenega mišljenja in znanstvene kritike. 2e II. stopnja študija naj 
usposobi diplomanta za nadaljnjo samovzgajanje in sposobnost za uporabo 
metodologije, sposobnost za samostojno eksperimentalno delo v elementarnem 
razmerju do vseh tehnoloških problemov in prijemov na delovnem mestu. Smi- 
sel in vsebina študija na III. stopnji leži v aktivnem sodelovanju profesorjev in 
študentov v raziskovalnem delu in na osebni pomoči in vodstvu univerzitetnega 
učitelja. To sodelovanje se manifestira na organiziranem programu predavanj, 
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izdelavi magistrskih nalog in končno pri izdelavi doktorskih dizertacij. Studij 
in znanstveno delo na fakultetah torej ne moreta biti izolirana, ker brez znan- 
stvenega dela ni uspešnega visokošolskega pouka. Ta pogoj se dosega, če so 
pedagoški delavci obenem znanstveniki, če oni obvladajo metodologijo znan- 
stvenega in pedagoškega dela, če na fakultetah obstojajo materialni pogoji za 
znanstveno-raziskovalno delo in če se slušatelji že na II., predvsem pa na III. 
stopnji vključujejo v raziskovalno delo ter da se že tekom študija spoznajo vsaj 
z glavnimi metodami in osnovami tehnologije raziskovalnega dela. To so osnov- 
ne oblike integracije pedagoškega in raziskovalnega dela na fakultetah. 

Iz obstoječih projektov raziskovalnega programa prevzemajo- fakultetne in- 
terne organizacije to so katedre, inštituti, zavodi in odseki, tista osnovna raz- 
iskovanja, ki se nanašajo predvsem na metodologijo eksperimentalnega dela ter 
ugotavljanja naravnih zakonitosti odnosov, činiteljev itd. Razen tega pa se 
univerzitetni učitelji povezujejo s pomočjo samostojnih inštitutov oziroma s 
pomočjo aplikativnih, tehnoloških raziskovanj s problemi proizvodnje. Glede 
na pomembno nalogo univerze in fakultet v okviru družbenega razvoja, po- 
sebej še glede na pomembnost integracije pedagoškega in znanstvenega dela v 
procesu vzgoje kadrov, bi visoki zbor opozoril na nekatere motnje v tem pro- 
cesu, predvsem pa na dvoje: 

Študij na III. stopnji se na ljubljanski univerzi izredno počasi uvaja, pred- 
vsem pa zaostaja v jugoslovanskem povprečju. V razmerju nasproti Zagrebu 
in Beogradu zaostaja skoraj za dvakrat, in komaj koraka vzporedno z razvojem 
in stanjem na ostalih mlajših jugoslovanskih univerzah. 

In drugič, za razvijanje samostojnih in svobodnih raziskav ter za razvijanje 
fundamentalnih disciplin, ki so povezane s procesom pedagoškega dela, ljub- 
ljanska univerza nima zadostne materialne baze. Zato predlagam Gospodar- 
skemu zboru, da priporoči realizacijo misli iz govora tovariša Kardelja v Zvezni 
skupščini ob priliki razprav o resoluciji o znanstvenem in raziskovalnem delu, 
po kateri naj Univerza, fakultetne, interne in samostojne raziskovalne organi- 
zacije čimprej dobijo boljšo materialno bazo, univerza pa sklad za financiranje 
svojega, že navedenega pedagoško-znanstvenega in raziskovalnega dela. Hvala 
lepa. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima dr. Stojan Pretnar, profesor 
pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 

Dr. Stojan Pretnar: Tovariši in tovarišice! Za besedo sem zaprosil, 
da bi v zvezi z znanstvenim delom opozoril na neko doslej zanemarjeno, pa 
tudi, vsaj pri nas, nekoliko neznano področje znanstvenega dela. 

Uvodoma bi vas informiral, da je pravna fakulteta v Ljubljani pred nekaj 
leti dobila od zveznega organa za znanstveno delo nalogo, naj razišče in izdela 
študijo o pravnem statusu avtorjev znanstvenih odkritij in statusu teh znan- 
stvenih odkritij samih. Izdelana je bila obširnejša študija, ki smo jo razposlali 
vsem vodilnim znanstvenim inštitutom na območju vse države, pa tudi drugim 
organom in organizacijam, ki jih zadeva ta problematika. 

V tej zvezi bi kot prvo ugotovitev želel navesti, da je naša nova ustava v 2. 
odstavku 45. člena določila posebne pravice, tako moralne kot gmotne tudi 
avtorjem znanstvenih odkritij. Problem pa nikakor ni nov in so se z njim 
ukvarjali mednarodni forumi do take mere, da je problematiko posebnega 
pravnega statusa znanstvenih odkritij in njihovih avtorjev med obema vojnama 
obravnavalo celo takratno Društvo narodov. V kapitalističnem svetu problem iz 
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posebnih razlogov ni mogel priti do zadovoljive resolucije, zaradi česar so ti, 
sicer dobro zamišljeni projekti, propadli. Na drug način je problem začela re^ 
ševati socialistična družba in Češkoslovaška socialistična republika je bila prva, 
ki je svoj zakon iz leta 1956 imenovala zakon o znanstvenih odkritij, patentih 
in tehničnih izboljšavah. S tem hočem povedati, da so zakonodajni organi Češko- 
slovaške socialistične republike začutili organsko povezavo znanstvenega dela z 
operativnimi tehničnimi rešitvami v obliki konkretnih izumov in SO' zaradi tega 
določili posebne pravice avtorjev znanstvenih odkritij, kolikor gre za take ugo- 
tovitve, ki so doslej bile v svetu neznane in ki omogočajo ravno prehod v no- 
vejšo tehniko. 

Ne bi tu hotel govoriti o posebnih razlogih, ker bi to terjalo1 podrobnejšo 
teoretično razpravo in obrazložitev, zakaj se je zakonodaja omejila na tehnična 
znanstvena odkritja, ne pa na odkritja v drugih družbenih panogah, kot so 
medicina, arheologija in druga področja znanosti. Vsekakor pa so opozorili na 
ureditev tega vprašanja in se je tudi Madame Curie v dvajsetih letih našega 
stoletja krepko zavzemala tudi za to stvar. Morda se vam bo zdelo to v tej 
kratki informaciji kot neko izključno juridično vprašanje. Dejstvo pa je, da se 
juridična vprašanja pri juridičnih problemih postavljajo takrat na dnevni red v 
zgodovini, kadar jih terja družbeni razvoj. In ta družbeni razvoj je našel svojo 
aplikacijo, kot sem poprej omenil, v češkoslovaškem zakonu, čemur je sledila 
Sovjetska zveza s svojo posebno uredbo iz leta 1959, ki se tudi imenuje uredba 
o znanstvenih odkritjih, izumih in tehničnih izboljšavah, nato pa še druge soci- 
alistične države. Menim, da imamo napotilo tudi pri nas v naši zvezni ustavi, 
in to v omenjepem 45. členu, kar omogoča, da se tega vprašanja pričenjamo 
lotevati tudi pri nas. Vprašanje terja svoje konkretne rešitve tudi v zahodnem 
kapitalističnem svetu, kjer so našli trenutno neko praktično rešitev v organi- 
zaciji znanstvenega dela v okviru velikih kapitalističnih koncernov in gospo- 
darskih organizacij, ki to zmorejo. Rezultat te zakonodaje je na primer v Sov- 
jetski zvezi tudi v tem, da je pri vsezvezni sovjetski vladi organiziran posebni 
komite za znanstvena odkritja, izume in tehnične izboljšave. To se pravi, organ- 
ska povezava znanstvenega dela z napotilom za novo tehnologijo je našla tudi 
svojo vrhunsko organizacijsko obliko. V modernem kapitalizmu je proces neko- 
liko obrnjen. Patentni oddelki in raziskovalno delo v velikih koncernih že 
davno ne iščejo več samo novih praktičnih tehničnih in tehnoloških rešitev, 
temveč so morali nujno poseči v znanstveno' delo, na tem pa bazirajo potem 
tudi tisti izsledki, ki jih je treba pretvoriti v proizvodnjo in katerih konkretna 
oblika so zopet novi izumi. Zato ni čudno, da so Nobelovi nagrajenci, morda 
dobra polovica med njimi, s področja tehničnih znanosti, uslužbenci ali ljudje, 
ki so sicer vključeni v raziskovalno delo v določenih gospodarskih organizacijah. 

Ker se naša Skupščina danes ukvarja s tem zelo pomembnim vprašanjem, 
mi dovolite, da pripomnim, da bi morda kazalo našemu priporočilu, ki ga imamo 
pred seboj, dodati še to, naj bi Zvezna skupščina, ker gre za problematiko zvez- 
nega značaja, v bodoče pričela obravnavati tudi pravni status znanstvenih od- 
kritij in njihovih avtorjev. 

Predsednik Leopold Krese: Dajem besedo predsedniku slovenske 
akademije znanosti in umetnosti tovarišu Josipu Vidmarju. 

Josip Vidmar: Tovarišice in tovariši poslanci! Zavedam se, da go- 
vorim pred Gospodarskim zborom naše Skupščine in ravno zaradi tega ne bi 
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hotel, da bi pri tej razpravi izpadla kar polovica znanosti, namreč tista polovica, 
ki tu iz gospodarskih razlogov ni bila omenjena, to so tako imenovane družbene 

,ali humanistične znanosti. Včasih so jih imenovali tudi duhovne znanosti. Mi- 
slim, da tudi te znanosti, kot na primer zgodovina, kulturna zgodovina, jeziko- 
slovje itd. — ne bom vseh našteval — predstavljajo za vsak narod zelo važen 
kapital, in sicer moralen kapital, njegove kulturne zavesti in njegove samo- 

, zavesti. Mislim, da je ta kapital vreden tega, da ga narod z vsemi svojimi silami 
goji, da ga varuje in mu tudi pomaga do razvoja. Toliko glede tega, da bi te 
znanosti v tej razpravi ne ostale neomenjene in da jih ne bi prebrali. 

Drugo, kar je treba pri tem omeniti, je dejstvo, da ima akademija pri go- 
jitvi teh znanosti posebno nalogo, da pravzaprav zgodovinska zamisel akademije 
izvira iz teh znanosti in iz skrbi za te znanosti. Ce pogledate nazaj v zgodovino, 
boste videli, da so se vse akademije osnovale najprej zaradi gojitve jezika, za- 
radi gojitve kulturne zgodovine posameznih narodov itd. Seveda se je dejavnost 
akademij v novejšem času razširila na vse znanosti, ki pa jih akademije ne goje 
v enaki meri, ker za to tudi ni enake potrebe, kajti znanosti, ki so vezane na 
gospodarstvo', SO' same po sebi v dobri skrbi, ker se gospodarstvo vsega sveta z 
njimi vedno bolj intenzivno ukvarja, ker ve, da brez njihovega razvoja tudi 
samo ne more napredovati. 

Naša akademija se je seveda ukvarjala tudi s tehničnimi znanostmi, skrat- 
ka z znanostmi, ki pomenijo zelo veliko tudi za naše gospodarstvo. Ustanovila 
je v Ljubljani nuklearni inštitut »Jožef Štefan«, kemijski inštitut Borisa Ki- 
driča, inštitut za elektriško gospodarstvo, in večji inštitut za turbostroje. Vsi ti 
tako imenovani veliki inštituti so nastali in so se razvili pri akademiji. Naravni 
potek razvoja bodisi tehnike, bodisi gospodarstva je privedel do tega, da so se 
morali ti inštituti osamosvojiti in da so postali samostojne enote, pri katerih 
igra Akademija samo še vlogo ustanovitelja skupaj z Izvršnim svetom in z Uni- 
verzo. Skratka, neposrednega poseganja v znanstveno življenje te vrste aka- 
demija danes ne vrši več, vendar pa menim, da je to! za razvoj naše znanosti do 
neke mere celo škodljivo. 

Ko je Zvezna skupščina pred kratkim pripravljala resolucijo o> organizaciji 
znanstvenega dela, smo pri tem sodelovali predstavniki vseh akademij. Pri tem 
smo opazili, da npr. v prvem konceptu vloga akademij sploh ni bila omenjena, 
vloga univerz pa le v skromnem obsegu. Razumljivo je, da smo zahtevali, da se 
o vlogi akademij in o organizaciji znanstvenega dela o tem dokumentu vendarle 
spregovori. Tako smo dosegli, da je bilo v resoluciji uvrščeno tudi naše mnenje, 
naj bodo1 akademije organizirane na tak način, da bodo sposobne sodelovati pri 
organiziranju znanstvenega dela, da pa naj bo neposredna skrb družbe, da bodo 
akademije tako vzdrževane in opremljene, da bodo to svojo nalogo lahko tudi 
vršile. 

Resolucija pa kasneje na plenarni seji Skupščine ni bila sprejeta, temveč je 
na podlagi govora tovariša Kardelja bila priporočena nova. Znano vam je, da 
je tovariš Kardelj v svojem govoru izrecno poudaril vlogo univerze in vlogo 
akademij pri organizaciji znanstvenega dela. Razumljivo pa je, da akademija, 
če nima v svojem okviru več teh velikih inštitutov, ne more imeti tudi nepo- 
srednega vpliva na potek in razvoj znanstvenega dela. Ima pa možnost skrbeti 
za to, da se to znanstveno delo pravilno organizira, da se pravilno razporede 
naloge in da se tem nalogam določi neka zaporednost, ki je v znanosti nujno 
potrebna. Prav tako pa ima možnost dati našim predstavništvom in izvršnim 
organom takšne nasvete za organizacijo znanstvenega dela, ki bodo lahko vodili 
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naše znanstveno življenje po pravi poti. To možnost pa imajo akademije v 
dobršni meri, saj so v njih zastopani pravzaprav najvišji predstavniki vseh 
znanstvenih panog. To predstavništvo je tako solidno in tako celovito, da 
moglo o teh stvareh vendarle spregovoriti neko besedo. 

Zavedamo pa se, da to še ne zadostuje. Zaradi tega smo hkrati s svojim 
priporočilom predlagali tudi reorganizacijo akademij v tem smislu, da bi se 
akademije razširile in pomladile. V akademijah so samo redni in dopisni člani. 
Ze dopisni člani so znanstveniki s precej visoko znanstveno kvalifikacijo-, še 
višjo kvalifikacijo pa morajo imeti redni člani akademije. Med dopisnimi člani 
in splošnim profilom našega, znanstvenega delavca pa obstoji veliko območje, 
ki ni zajeto v organizaciji akademij. Zaradi tega smo bili mnenja, da bi bilo 
neogibno potrebno pritegniti k delu akademij kot znanstvene sodelavce ali kot 
svetovalce — naj jih imenujemo že kakorkoli — celo vrsto mlajših eminentnih 
znanstvenih kadrov, ki so se v katerikoli znanosti toliko odlikovali, da pre- 
segajo' znanstveni nivo, denimo doktorja znanosti, ne dosezajo1 pa še znan- 
stvenega nivoja dopisnega člana akademije. Skratka, k delu pri akademiji bo 
treba pritegniti celo vrsto mlajših sodelavcev, jih razvrstiti v ustrezne skupine 
po znanstvenih panogah in skupno z njimi obravnavati vse pereče probleme na 
posameznih znanstvenih področjih. Skupaj z njimi je treba opozarjati, kje so 
v naši znanosti še občutnejše vrzeli in kje je treba še posebej skrbeti za vzgojo 
novih znanstvenih kadrov. Ta priporočila bi akademija potem posredovala vsem 
tistim organom, katerih skrb je, da take zamisli realizirajo v javnosti. Mislim, 
da bi taka vloga, ki bi jo imela akademija, lahko privedla do uspešnejšega in 
veliko bolj smotrnega znanstvenega dela v vsej republiki. Seveda pa je treba 
najprej ustvariti absolutno in popolno evidenco vsega znanstvenega dogajanja 
v naši republiki in vsega tistega, s čimer bi se naša znanost mogla in morala 
ukvarjati. 

Poleg teh neposrednih, tehničnih in eksaktnih znanosti pa je še cela vrsta 
znanosti, na katere gleda akademija s posebno skrbjo. Tretjino našega sloven- 
skega ozemlja pokriva npr. geološka formacija, ki je vsem znana pod imenom 
kras. Studij krasa je eno izmed eminentnih vprašanj našega bodočega gospo- 
darskega razvoja. Mi moramo vedeti, kaj moremo ustvariti na tem ozemlju, in 
česa ne moremo realizirati, da bo ta velika površina naše zemlje postala do- 
nosna, da bo postala plodna. Akademija ima v ta namen ustanovljen Inštitut za 
raziskovanje krasa. Ta inštitut ima številrje naloge. Poleg geoloških ima zemlje- 
pisne, biološke, arheološke, antropološke in še druge naloge. Vendar je to in- 
štitut, ki živi pri nas pravzaprav življenje pastorka. Ta inštitut je kljub svoji 
pomembnosti prejemal doslej iz sredstev, ki jih akademija dobiva za znanstvena 
raziskovanja, en milijon dinarjev letno. Razumljivo je, da se inštitut s temi 
sredstvi ni mogel opremljati niti ni mogel evidentirati vseh svojih nalog. Ce vas 
opozorim na dejstvo, da je v Sloveniji nič manj kot kakih 10 tisoč podzemskih 
jam, je od teh približno raziskanih morebiti le 2 tisoč. Iz tega podatka je raz- 
vidno, kakšne naloge še čakajo ta inštitut bodisi iz znanstvenih ali tudi drugih 
praktičnih razlogov, kot je to npr. eruiranje kraške vode, ki je izredno važen 
element pri tem raziskovanju, ki pa lahko nekoč odigra neverjetno važno vlogo 
tudi v vojni strategiji, čeprav upamo, da to ne bo kdaj še potrebno. Vendar, 
treba je biti pripravljen. Skratka, naša družba se mora zavedati važnosti takih 
inštitutov, ki so za enkrat samo pri akademiji, kajti, kakor rečeno, v tem inšti- 
tutu mora delati vrsta najrazličnejših znanstvenikov, ki lahko le s teamskim 
delom dosežejo to, kar je naš namen, da bo dosežena gospodarska rentabilnost 
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ogromne pokrajine, ki zajema skoro tretjino naše dežele in ki ji pravimo kras. 
Tako se mi torej naloge, ki so v zvezi z organizacijo naše znanosti, zde bistvena 
stvar za notranjo politiko akademije in upam, da bo Skupščina priporočila naša 
prizadevanja in nam seveda omogočila, da bomo ta prizadevanja lahko tudi 
uspešneje realizirali. 

In še ena stvar je, ki se mi zdi pomembna, namreč, da je treba tako v 
okviru Akademije kot tudi v okviru Skupščine dognati, kakšen finančni pro- 
porc naj se ustvari med gojitvijo' tako imenovanih tehničnih znanosti in med 
gojitvijo tako imenovanih družbenih znanosti. To je stvar študija, pri čemer je 
akademija permanentno in v prvi vrsti dolžna tesno sodelovati z univerzo. 

Slednjič še opozorilo, ki se ga bom le bežno dotaknil, ker je preveč gospo- 
darsko, da bi ga smel kot negospodarstvenik obsežneje obravnavati. Mislim, da 
prihaja za Jugoslavijo, pa tudi za Slovenijo čas, ko bo treba naše gospodarstvo 
na nek poseben način osmisliti. Veliko govorimo o izvozu in o njegovi pomemb- 
nosti za naše gospodarstvo. Zato mislim, da bo treba v okviru naše proizvodnje 
najti nekaj tako svojstvenih proizvodov, ki bodo resnično lahk6 konkurirali na 
svetovnem trgu. Vi veste, da ima vsaka, pa še tako majhna, toda tehnično- vi- 
soko razvita država, nekaj takih proizvodov. Poglejmo samo Švico s svojimi 
parnimi- stroji, s svojimi turbinami, s svojimi urami itd. ali pa poglejmo Dansko 
s svojo železarsko industrijo ipd. Treba bo torej misliti na to, da tudi v Jugo- 
slaviji razvijemo nekatere proizvode, s katerimi bomo definitivno konkurenčni 
na svetovnem trgu. To je sicer naloga naših gospodarstvenikov, vendar mislim, 
da bi k izpolnitvi te naloge eventualno lahko tudi akademija prispevala svoj 
delež. Skratka, pri reševanju vseh teh vprašanj lahko akademija kot skupnost 
najvišjih znanstvenikov eminentno pomaga, čeprav ji pri tem ostaja še vedno 
njena najvažnejša vloga organizatorja znanstvenega dela. Prosim torej, da 
sprejmete v svoje priporočilo tudi to misel, ki se mi zdi, da je za razvoj sloven- 
ske pa tudi jugoslovanske znanosti zelo pomembna. 

Predsednik Leopold Krese: Predlagam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.15 in se je nadaljevala ob 10.55.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo z delom in sicer z razpravo 
k 2. točki dnevnega reda. Besedo ima tovariš Mirko Tušek, republiški sekretar 
za raziskovalno delo in visoko šolstvo. 

Mirko Tušek: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Današnja raz- 
prava je zajela že mnogo problemov, ki se neposredno tičejo raziskovalne de- 
javnosti, zato bi se v svoji razpravi rad dotaknil samo dveh problemov. Pred- 
vsem bi želel opozoriti na koncept, ki ga je današnja razprava že naglasila in 
izhaja tudi iz predloženih materialov, da je namreč raziskovalno delo, ki ob- 
sega osnovne aplikativne in razvojne raziskave, enoten, nedeljiv kompleks in da 
mora postati sestavni del proizvodnje in ostalih družbenih dejavnosti. 

Tak koncept, ki je eden bistvenih sestavnih delov tehnološkega, ekonom- 
skega in družbenega napredka, pa ne negira svobodnega, to je neusmerjenega 
raziskovalnega dela. To raziskovalno delo naj bi se opravljalo predvsem na 
Akademiji znanosti in na univerzi. Kljub tej ugotovitvi pa smatram, da pred- 
stavlja realizacija tega koncepta oziroma realizacija, teze o integraciji razisko- 
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valne dejavnosti z razvojem proizvodnje osnovni problem. Teza o integraciji 
raziskovalnega dela s proizvodnjo in tehničnim napredkom je namreč le splošno 
sprejeto načelo, ki pa ga bomo morali realizirati šele v naslednjem obdobju. Pri 
tem se moramo zavedati, da gre za proces, ki se ne bo razvijal sam od sebe, 
temveč bo zahteval vztrajno in dejansko- zelo podrobno delo in napore vseh pri- 
zadetih, to je samih raziskovalnih institucij in skladov, ki financirajo razisko- 
valno delo, bank, ki morajo* odigrati posebno vlogo ter družbeno-političnih orga- 
nov in organizacij, zlasti pa seveda tudi samih gospodarskih organizacij. 

Danes še vedno smatramo, da so investicije in ugodni finančni instrumenti 
izključni elementi razvoja. Menim, da bo treba tako stanje spremeniti, tako da 
bo razvojno delo- in sama raziskovalna dejavnost skupno z investiranjem po- 
stala sestavni del našega gospodarskega razvoja. Odgovorni organi v bankah pri 
sedanji praksi ocenjujejo namreč zahtevo po raziskovalnih delih v zvezi z inve- 
sticijami le kot dokaz, da predložena investicija še ni zrela za financiranje. 
Hkrati pa ugotavljamo, da mnogo- naših že realiziranih investicij ne daje pri- 
čakovanih rezultatov. Raziskovalno delo se večinoma stihijsko vključuje šele po 
izvršeni investicijski izgradnji, v najboljšem primeru pa kvečjemu med samim 
izvajanjem investicijskih del. Zato menim, da bi bilo treba prav temu vpra- 
šanju posvetiti posebno- pozornost in doseči, da se pri sprejemanju in progra- 
miranju novih investicij, predvsem pa pri modernizaciji in rekonstrukciji, ki je 
stalni gospodarski proces, vključi v program tudi raziskovalno delo. To naj 
seveda ne velja samo za investicije, ki jih financiramo z domačimi sredstvi, 
temveč tudi za investicije, za katere kupujemo tehnologijo v inozemstvu. 

Posebno vlogo- pri razvijanju raziskovalne dejavnosti imajo same gospo- 
darske organizacije, ki bi se morale prvenstveno boriti za pravilno pojmovanje 
raziskovalnega dela. Gospodarske organizacije in njihov strokovni kader se 
sicer močno angažirajo za pridobivanje novih investicijskih sredstev in za 
boljše finančne instrumente ipd., ob tem prizadevanju pa mnogokrat le ni po- 
vsem jasno, da je raziskovalno delo eden od bistvenih elementov za učinkovito 
investicijsko gradnjo in za povečanje produktivnosti dela. 

Drug, s prvim vprašanjem povezan problem predstavlja eno izmed najpo- 
membnejših nalog v prihodnjem obdobju in se nanaša na to, da od propagande, 
če se lahko tako izrazim, raziskovalnega dela in naglašanja njegove pomemb- 
nosti ter od splošne argumentacije o nujnosti raziskovalnega dela preidemo na 
povsem konkretno uvajanje raziskovalnega dela na vseh proizvodnih področjih. 
V zvezi s tem poudarjam posebno vlogo raziskovalnih projektov, ki so kon- 
kretna organizacijska oblika sistematičnega raziskovalnega dela in močno mo- 
bilizacijsko sredstvo za potrebno financiranje. Ob tem menim, da bi bilo treba 
posebej naglasiti vlogo Sklada Borisa Kidriča, ki naj bi na tem področju s sofi- 
nanciranjem igral vlogo močnega mobilizacijskega in usmerjevalnega činitelja. 
Prav tako menim, da bi tudi gospodarska zbornica kot koordinator potreb na 
področju gospodarstva morala imeti pri tem zelo pomembno vlogo. Projekti 
morajo dejansko vključiti čim širši krog zainteresiranih institucij in razisko- 
valnih delavcev. Pri postavljanju projektov in njihovi realizaciji še vedno ni 
pravih izkušenj, zato je treba izdelati metodologijo izdelave raziskovalnih pro- 
jektov. Taka metodologija mora postati osnova za programiranje, ki ga vršijo 
organi, odgovorni za gospodarsko planiranje in za razvoj gospodarstva. 

Organizacija raziskovalnega dela po izdelanih projektih zahteva brez dvoma 
tesno medsebojno sodelovanje samih raziskovalnih organizacij in interesentov 
za konkretne raziskave. Razvito raziskovalno delo na podlagi projektov bo pri- 
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vedlo do pogostejših medsebojnih stikov in do dejanske delitve dela in s tem 
tudi do določene integracije raziskovalnih organizacij. Kljub ugotovitvi, ki je 
bila danes že postavljena v razpravi, češ da se delo podvoji in da obstoja več 
raziskovalnih institucij za isto področje, pa v zadnjem obdobju le opažamo ten- 
dence po povezovanju, po močni koordinaciji dela in po integriranju istovrstnih 
ali sorodnih institucij. Mislim, da je te tendence treba v bodoče nedvomno 
močno podpirati in razvijati. 

So pa še druga vprašanja, o katerih so bile že izrečene nekatere misli, ven- 
dar s svoje strani menim, da je prav tem vprašanjem treba posvetiti v pri- 
hodnjem obdobju določeno pozornost. Zato bi bilo prav, če bi ta vprašanja 
našla ustrezno mesto tudi v stališčih, ki jih bo Gospodarski zbor na današnjem 
zasedanju sprejel. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima Rudi Jančar, pom. direk- 
torja Inštituta za elektroniko. 

Rudi Jančar: Spoštovani zbor! Znanstvena raziskovalna dejavnost 
nedvomno pomeni in predstavlja v celotnem procesu družbene reprodukcije 
izredno važen člen, kar velja predvsem na tem področu za industrijsko razvite 
države, kjer se tudi nivo tega dela močno dviga. Ob tem, ko prenašamo1 zunanje 
izkušnje, pa često ne upoštevamo dejanskega stanja pri nas in zato- pride često 
do nerazumevanja, ko moramo konstatirati, da glede tega govorimo pogosto 
dva jezika. Na eni strani jezik proizvajalcev, na drugi strani jezik raziskovalcev. 
Ta večletni dialog med neposredno proizvodnjo in razvojno-raziskovalnimi insti- 
tucijami, kakor tudi današnja razprava, zlasti še razprava predsednika Aka- 
demije znanosti in umetnosti in tovariša ing. Boga Tomšeta iz Maribora, kaže 
pravzaprav na usodno povezanost obeh področij, tako proizvodnje kot razisko- 
valnih institucij. Zato je treba iskati razloge, rešitve in izhod za boljše in za 
bolj smotrno medsebojno sodelovanje ter za izboljšanje pogojev poslovanja tako 
v podjetjih kot v znanstveno-raziskovalnih organizacijah, kar bo ugodno vpli- 
valo na delovne programe naših raziskovalnih institucij in na našo proizvodnjo. 
Od začetnih individualnih nalog, ki so bile značilne za preteklo obdobje in s ka- 
terimi so se pečale naše zmanštveno-raziskovalne institucije, smo v zadnjih dveh 
letih začeli z uvajanjem projektov. 

Ne bi razpravljal o tem, kako so te stvari praktično nastajale, vendar vemo, 
da so projekti napredna oblika raziskovalnega dela in da jih imamo tudi več 
vrst. So lahko dolgoročni, strateški ali kratkoročni in so lahko tudi kompleksni 
in zajemajo zelo široko področje udejstvovanja mnogih znanstvenih in tehničnih 
disciplin. Ce gledamo iz tega zornega kota, moramo' žal ugotoviti, da so pogoji 
za oblikovanje dejansko potrebnih projektov še dokaj nedozoreli. Saj imamo 
opravka s konkretnim stanjem razdrobljenih, individualnih podjetij in institucij 
in to v obdobju, ko se postavlja na dnevni red vprašanje sprostitve ekonomskih 
zakonov in daje poudarek na nujnosti večje mednarodne menjave ter stalnega 
aktivnega in ofenzivnega nastopanja na inozemskih tržiščih, kar lahko smatramo 
za zelo napredno in zdravo tendenco našega gospodarstva v zadnjem času. Če 
konkretno gledamo*, kakšno je stanje v naših gospodarskih organizacijah, bomo 
često videli, da je osnovna skrb vsega vodilnega kadra usmerjena v oskrbo- 
vanje z materialom, da bi zadostili ogromno potrošnjo, in da se manj ukvarja 
z vprašanji kvalitete, novega asortimenta, nižjih cen, temveč se pod pritiskom 
ožjega domačega tržišča v večji meri ukvarjajo s problemi kvantitete pri eksten- 
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zivnem načinu gospodarjenja, ker so preveč zaščiteni nasproti zunanjemu 
tržišču. 

Problem vključevanja naše industrije v mednarodno tržišče je eminentnega 
pomena ne le za orientacijo proizvodnih podjetij, temveč v enakem razmerju 
tudi za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Naši projekti so odsev malih razmer, 
malega tržišča. Cestokrat tudi znanstveno niso zahtevni in so pretežno kratko- 
ročni. Pri takem stanju zaprtega tržišča razumljivo, da ni prave baze za posta- 
vitev širokih, kompleksnih programov perspektivnega karakterja, ker cestokrat 
niti nimamo jasno opredeljene perspektive. 

Prav bi bilo, da bi za potrebe naše gospodarske operative, vsaj za določene 
osnovne branže, ki jih želimo v Sloveniji razvijati, obstajale neke analitske 
grupe, ki bi zasledovale njihov razvoj, združevale problematiko razdrobljenih 
proizvajalcev, nakazovale možnosti in postavljale zahteve po nadaljnjem raz- 
voju na teh področjih ter postavile tudi konkretne naloge. Na drugi strani bi 
kazalo tudi po zvezni liniji vplivati na inštitute velikih potrošnikov, kot so 
železnica, vojska, pošta, RTV, zdravstvo in vrsta drugih velikih potrošnikov, 
da bi prav tako1 zasledovali in v svoji operativi nakazovali perspektivni razvoj, 
iz česar naj bi izhajale tudi perspektivne razvojne raziskovalne naloge. 

Nam dejansko manjka širokega razgleda glede znanstvenega razvoja in 
razvoja bodočega tržišča, razgleda o tem, v katero' smer se bomo pravzaprav 
razvijali. Na žalost vejo inozemski koncerni mnogo več o potrebah naših velikih 
potrošnikov, vključno z armado, kot pa naša domača podjetja in bi kazalo zato 
izvršiti določen pritisk v tem smislu, da ti potrošniki postavijo orientacijo za 
svoj delovni program in pridejo glede potreb pred domače gospodarstvo z 
jasnimi in odprtimi kartami. Če bi bile te potrebe jasno nakazane, sem pre- 
pričan, da se ne bi pojavljali primeri, da izolirani inštituti skrivajo svojo 
revščino, temveč bi iskali drug drugega za skupno reševanje določenih proble^ 
mov. Dejansko pa se dogaja, da mora marsikateri proizvajalec študirati eks- 
ploatacijske probleme, namesto da bi inštituti teh velikih potrošnikov sami 
študirali probleme1, ki se pojavljajo in določali osnovne smeri razvoja lastne 
panoge. Zaradi tega pride tudi često do dupliranja dela in neusklajenosti. 

Na kongresu zveze inženirjev in tehnikov v Skopju je bil objavljen podatek, 
po katerem je približno 10 000 naših inženirjev in tehnikov na delu v ino- 
zemstvu. Težko bi rekli, da je vsak od njih odšel v inozemstvo samo zaradi 
avtomobila in materialnih koristi. Kdorkoli se v tem krogu suče, vidi in srečuje 
ljudi, ki ne gredo v inozemstvo zato, da bi kupili avto, tamveč da se vključijo 
v proces nadaljnjega strokovnega izobraževanja. Tam imajo možnost delati na 
problemih, ki so znanstveno in strokovno zanimivi. Pri našem sedanjem sistemu 
planiranja, usmerjanja in organizacije sodelovanja nad samimi proizvajalnimi 
organizacijami na eni strani in organizacijami ter institucijami na drugi strani 
pa pri nas ne moremo priti do takih velikih projektov. Če na eni strani zaradi 
specializacije, pametne usmeritve, večje proizvodnje in produktivnosti zagovar- 
jamo' vključevanje naše industrije v mednarodno tržišče in menjavo, bi bilo 
potrebno tudi za področje raziskovalne dejavnosti. Tudi tu je pametno, da se 
vključimo v mednarodno menjavo in pritegnemo1 mednarodne projekte v našo 
državo, ter na ta način zadržimo kader. S tem tudi bistveno vplivamo na izbolj- 
šanje pogojev dela naših raziskovalcev tako glede tematike kot glede možnosti 
opremljanja institucij. Mislim, da je to problem, ki bi ga bilo treba proučiti. 
Smatram, da bi zaradi osnovne orientacije morali obdržati stik z inozemstvom, 
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s čimer bi tudi preprečili, da bi šolali ljudi za inozemstvo, temveč bi ta kader 
v veliki večini ostal doma, s čimer bi tudi v pedagoškem pogledu lahko mnogo 
pridobili. Ce bi te institucije delale na takšnih projektih, bi prenašanje izkušenj 
in znanstvenih rezultatov lahko zelo ugodno vplivalo na našo lastno proizvodnjo. 

Na drugi strani je nujno, da bi v naših institucijah razmišljali tudi o dolo- 
čenih konceptih organizacij poslovanja. Kot ima proizvajalno podjetje svojo 
komercialno službo, ki dela na problemih tržišča in ustvarja tržišče, tako bi 
morali imeti podobne organe tudi v inštitutih, to je v naših raziskovalnih orga- 
nizacijah. Na ta način bi prišli drug drugemu nasproti in Si verjetno laže 
reševali določene probleme, kot pa jih rešujemo danes. Predvsem pa bi se laže 
orientirali pri postavljanju proizvodnih programov, ker bi posebni operativni 
organi delali sistematično na povezovanju industrije in inštitutov. 

Se nekaj bi hotel omeniti. V odnosih med gospodarstvom in raziskovalnimi 
institucijami, včasih tudi glede čisto konkretnih tehnoloških stvari, le težko * 
najdemo skupen jezik in skupno osnovo za reševanje določenega tehnološkega 
problema. To je deloma tudi vprašanje organizacije in težnje po medsebojnem 
sodelovanju, po drugi strani pa bi bilo treba razmisliti, da začnemo v gospo- 
darstvu vzgajati kadre* ki bodo sposobni formirati določene koncepte. Pri 
sedanji situaciji, ko zaostrujemo vprašanje vključevanja v mednarodno menjavo 
in s tem tudi vprašanje kvalitete proizvodov ter uvajanje novih tehnologij itd., 
bi nosilci takega gledanja in teh konceptov morali biti prav vodilni kadri v 
gospodarskih organizacijah. Vendar smatram, da smo na področju vzgoje tega 

• kadra zamudili že vrsto let. Zato tudi nimamo organiziranih služb, ki bi imele 
dolžnost in čast misliti o perspektivi svojega podjetja, kot je zunaj običajno 
v vseh razvitih tovarnah. Zato bi morali tudi pri nas vzgajati kadre iz gospo- 
darstva za gospodarstvo. V razvitih državah eksistirajo za te potrebe posebni 
šolski sistemi v obliki rednega šolanja, kjer sistematsko vzgajajo ljudi, jih 
seznanjajo s poslovnimi koncepti, organizirajo srečanja za izmenjavo izkušenj 
predvsem na področju organizacije poslovanja in obdelave tržišča ter znan- 
stveno-raziskovalne dejavnosti. To je eden od nujnih problemov, ki ga je treba 
začeti danes konkretno reševati v zbornici ali kjer koli drugje. Treba je namreč 
računati s tem, da se znanost izredno hitro razvija, kar je potrdilo tudi zadnje 
posvetovanje ETANA, ki je obravnavalo celo poseben referat o zastarevanju 
znanja in znanosti. V propulzivnih panogah kot npr. v elektroniki, kemiji in 
podobno, računajo, da znanje zastari v okoli 10 lettih. Zaito se moramo priza- 
devati, da našim kadrom, ki delajo na znanstveno-raziskovalnem in gospo- 
darsko-operativnem področju, omogočimo od časa do časa izpopolnitev znanja, 
da se prilagodijo svetovnemu razvoju znanosti, tehnike in organizacije poslo- 
vanja. Treba je vedeti, da je organizacija proizvodnje samostojna in močno 
razvita znanstvena disciplina, ki jo pri nas ne uvajamo v tisti meri, kot bi bilo 
treba. Za zasedbo vodilnih položajev v gospodarskih organizacijah ne zadostuje 
samo uradna diploma, temveč tudi širše in kompleksno znanje. To navajam 
zaradi tega, ker je skrajni čas, da v podjetjih ustvarimo* mentaliteto, ki bo 
težila k napredku, boljši organizaciji proizvodnje in uvajanju znanstveno-razi- 
skovalnega dela. Zato bi bito treba razprave v naših podjetjih usmerjati v večji 
meri na vprašanja perspektivnega razvoja, in seznanjati kolektive z bodočimi 
potrebami podjetja. S tem bi se formirala itudi osnova za razgovore med pod- 
jetji in znanstveno-raziskovalnimi institucijami. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec Miro Benedejčič. 
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Miro Benedejčič: Tovarišice in tovariši poslanci! K ugotovitvam 
poročila o problematiki znanstveno-raziskovalnega dela in k povzetku iz osnutka 
o perspektivnem razvoju raziskovalnega dela za prihodnje 7-letno obdobje bi 
želel posebno opozoriti na pomanjkljivosti, ki se kažejo v gospodarskih orga- 
nizacijah glede aplikativnih raziskav s področja tehnologije in organizacije 
poslovanja. 

Dejstvo je namreč, da se zaradi zahtev po pretiranih investicijskih vla- 
ganjih kažejo v proizvodnji možne neskladnosti med nekaterimi proizvodnimi 
faktorji in imamo vse preveč primerov, da na sodobnih strojih uporabljamo 
zastarelo tehnologijo, kar je posledica nepripravljenosti zaradi odsotnosti raz- 
iskovalnega dela na področju tehnologije. Še več, v večini primerov smo z 
licencami kupljeno tehnologijo le slabo presajali v našo proizvodnjo, zato niso 
redki primeri nekoristne uporabe novih strojev, kar je hkrati povzročilo še 

* nizko izkoriščanje proizvodnih kapacitet. Ob upoštevanju dejstva, da že kup- 
ljena tehnologija ni bila vselej najbolj moderna, se razkorak med zastarelo in 
sodobno proizvodnjo1 še povečuje. 

Kako zaostajamo v tehnologiji, nas zlasti opozarjajo težave pri vključevanju 
naše proizvodnje v mednarodno delitev dela. Tako smo pri razvijanju koope- 
racije Tomos-Citroen naleteli na vrsto težav izrazito tehnološke narave. V 
kooperacijskem sodelovanju je namreč poleg Tomosa vključenih še desetina 
jugoslovanskih podjetij. Čeprav smo v tej kooperaciji pristopali k izdelavi naj- 
bolj enostavnih sestavnih, avtomobilskih delov za firmo Citroen, je vsako naše 
podjetje potrebovalo najmanj dve leti, da je doseglo zahtevano kvaliteto, čeprav 
razpolagamo v glavnem s prav takšno strojno opremo kot tovrstni inozemski 
producenti. Prav na tem primeru je opaziti, da se vsak naš proizvajalec sreča 
z izrednimi težavami predvsem glede zahtevane kvalitete izdelka in s težavami 
pravočasne izdelave zadostne količine izdelkov, torej pri izdelavi določene in 
za naše razmere že visoke serije izdelkov. Pri tem se zahteva vsekakor višji 
nivo tehnologije, kot pri proizvodnji manjših količin, kjer so< možni tudi obrt- 
niški prijemi in improvizacije. V motorni industriji pa je samo visiokoserijska 
proizvodnja lahko rentabilna in gospodarsko upravičena. Visokoserijska proiz- 
vodnja pa zahteva seveda tudi konstantno kvaliteto vseh vrst materiala, kar 
naši industriji doslej še ni uspelo. Razloge za to moramo iskati prav v tehno- 
logiji izdelave. Posebno pomanjkljivost kvalitete je čutiti predvsem pri proiz- 
vodih nekovin. 

Aplikacija dosežkov raziskovalnega dela se v gospodarskih organizacijah 
odvija prepočasi. Praktični primeri nam kažejo, da smo določene dobro zastav- 
ljene raziskave začeli, sicer pravočasno in bi z novimi proizvodi lahko uspešno 
konkurirali na zunanjem tržišču, vendar so nas v praksi zunanji konkurenti 
s svojimi izdelki običajno prehiteli. Mislim, da je za takšne slabosti treba iskati 
vzroke predvsem v razcepljenosti obstoječih raziskovalnih kapacitet, umskih 
in materialnih ter v preveliki avtarkičnosti razvojnih institucij od centralnih 
do tistih v gospodarskih organizacijah. Če se omejimo samo na razvojne inštitute 
in oddelke v gospodarskih organizacijah, lahko ugotovimo, da jih je že kar 
lepo število in da sredstva, ki jih gospodarske organizacije odvajajo v te namene, 
niso majhna, da pa rezultati niso adekvatni. Zato sem mnenja, da bi bilo treba 
predvsem zagotoviti, da predloženi koncept o sistemu raziskovalnega dela v 
praksi dosledno izvajamo. Potrebno je torej usmerjanje raziskav in teamsko 
angažiranje razpoložljivih kadrov v posameznih panogah industrije za izvedbo 
določenih raziskav, med posameznimi raziskovalnimi skupinami pa razviti opti- 
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malne komunikacije. Če smo ugotovili, da je pot v intenzifikacijo proizvodnje 
kompletiranje in združevanje proizvodnih kapacitet ter specializacija, potem 
je zdaj še kako nujno, da takšno pot zastavimo na področju raziskovalno-raz- 
vojnega dela v posameznih gospodarskih organizacijah. Razumljivo je, da so 
raziskovalne naloge glede na posamezne izdelke in posamezne gospodarske 
organizacije lahko specifične. Obstaja pa cel niz skupnih osnov raziskovalnega 
dela kot npr. tehnologija izdelave, dokumentacijsko-informacijska služba, me- 
toda raziskovanja itd. Le tako se bomo lahko izognili vrsti dupliranih raziskav, 
ker so namreč primeri, da v isti panogi industrije vsak za sebe odkriva dosežke, 
ki jih je drugi že dosegel. Združevanje in bolj smotrno uporabo razpoložljivih 
raziskovalnih kapacitet zahteva tudi dejstvo, da razvijanje osnovne tehnologije 
izdelave in projektiranja ne more biti naloga strokovnih služb, ki vodijo redno 
proizvodnjo, ker bi se sicer razvojne naloge zapostavljale za vsakodnevnimi 
problemi tekoče proizvodnje. Razvojne naloge ne morejo biti občasnega zna- 
čaja, ker razvijanje in projektiranje izdelkov in procesov izdelave zahteva kon- 
tinuirano delo. Razvojni oddelki oziroma inštituti morajo svojo dejavnost 
usmerjati v prihodnost in izkoriščati empirične izkušnje proizvodnje in dosežke 
osnovnih raziskav. 

Pri poudarku intenzivne smeri gospodarskega razvoja je za naše gospo- 
darske organizacije zelo važno vprašanje uvajanja modernih principov organi- 
zacije proizvodnje in poslovanja. Tudi to področje smo v našem gospodarstvu 
vse preveč zanemarjali in ga še zanemarjamo. Nismo poskrbeli za dovolj racio- 
nalno in optimalno koriščenje proizvodnih kapacitet in za racionalno uporabo 
časa. Tu se skrivajo v našem gospodarstvu še velike rezerve. V Sloveniji smo 
v zadnjih letih formirali nekaj zavodov z namenom, da vršijo raziskovalno 
dejavnost v tej smeri in nudijo organizacijsko pomoč delovnim organizacijam, 
vendar pričakovani rezultati verjetno niso povsem zadovoljivi. Mislim, da je 
na tem področju vse premalo lastnega raziskovalnega dela, preveč slepega pre- 
sajanja tujih izkušenj in organizacijskih prijemov v našo proizvodnjo in preveč 
parcialnih, improviziranih rešitev v organizaciji proizvodnje in poslovanja. 

Družbena lastnina nad proizvajalnimi sredstvi in družbeno upravljanje s 
temi sredstvi je kvalitetno nekaj novega in terja prav gotovo veliko razisko- 
valnega dela, ki ga ovira zlasti pomanjkanje ustreznih kadrov. Potrebno bi 
bilo tudi močnejše družbeno usmerjanje pristojnih institucij, da razvijejo raz- 
iskovalno delo na teh področjih. Tako v gospodarskih organizacijah kot v insti- 
tucijah, katerih naloga je uvajanje modernih principov organizacije in poslo- 
vanja, je čutiti močno pomanjkanje za to področje usposobljenega kadra. Fa- 
kultete so usposobitvi takšnih kadrov posvetile vsekakor premajhno pozornost. 
Kako je industrija zainteresirana na tem kadru, kaže že dejstvo, da sama v 
celoti financira in posredno usmerja šolo pri kranjskem Zavodu za izobraže- 
vanje kadrov in proučevanje organizacije dela. Takšna rešitev pa vsekakor ni 
zadovoljiva. Pri takšnem stanju so gospodarske organizacije prisiljene iskati 
zunanje usluge pri obstoječih zavodih tako, da pri tej konjunkturi nastopa vpra- 
šanje, koliko se zavodi sploh lahko ukvarjajo z raziskovalnim delom na področju 
organizacije proizvodnje in poslovanja. Jasno> je, da takšno stanje in sedanji 
sistem dela omogoča, da pod izredno ugodnimi pogoji nekateri zavodi pretirano 
drago prodajajo svoje usluge. Zato je resno vprašanje, če takšna situacija na 
področju raziskovalnega dela stanja pri pospeševanju organizacije proizvodnje 
še ne poslabšuje. Saj za raziskovalno delo ni razpoložljivega časa, konjunktura 
na tem področju pa je privedla do neustrezne izbire kadrov. Zato mislim, da 

6 
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je selekcija in koncentracija teh kadrov ter smotrna družbena usmeritev teh 
institucij nujna. Hkrati pa je nujno treba podvzeti ukrepe za formiranje večjega 
števila operativnega kadra, zlasti še organizatorjev proizvodnje, ki bi bili spo- 
sobni uvajati na področje organizacije poslovanja dosežke raziskovalnega dela. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Radovan Andrejčič, 
direktor Zavoda SRS za produktivnost dela. 

Radovan Andrejčič: Tovarišice in tovariši! V zvezi z razpravo 
predgovornika čutim dolžnost, da kot direktor enega od teh zavodov, dam vsaj 
približen odgovor. 

Zavod za produktivnost dela ima v bistvu dve področji dela, to je razisko- 
valno in svetovalno, poleg tega pa še publicistično in dokumentacijsko. Ze sama 
struktura dohodka, ki ga ustvarjamo iz obeh področij, potrjuje dejstvo, ki ga 
je navedel moj predgovornik, da namreč svetovalno in publicistično področje 
zajema dejansko 85 °/o, raziskovalno pa le 15 °/o. Vendar bi želel dati k temu 
dejstvu nekaj pojasnila. 

Svetovalno delo kot tako ima namen pomagati pri realizaciji raznih nalog. 
Dalj časa smo razmišljali o tem, ali naj bo konkretna pomoč našim delovnim 
organizacijam v obliki raznih predavanj in seminarjev, toda po nekaj letih smo 
prišli do zaključka, da je to mnogo premalo. V začetni fazi je bilo zaradi infor- 
miranja širše javnosti oziroma kolektivov to nujno potrebno. Kasneje smo pri- 
šli do izdelave raznih elaboratov, ki pa so večinoma ostali v predalih, ker naši 
vodilni in strokovni kadri v delovnih organizacijah ne utegnejo take elaborate 
niti prečitati, kaj šele_ da bi jih uporabili in uvedli v prakso. Danes pa funkci- 
onalno uvajamo nove metode dela v gospodarskih organizacijah. 

Problem realizacije svetovalnega dela je v tem, da zahteva poprejšnje raz- 
iskovalno delo, potem v podjetju tudi ustrezne teame, torej zadostno število 
kadrov, ki bi garantirali izvedbo naših nalog, kar pa je često, težko dobiti. Tudi 
naše cene so dokaj visoke, to pa zato, ker zavod ne dobiva sredstev za svoje 
raziskovalno delo, temveč jih formira v največji meri sam. Sami smo se odlo- 
čili, da bomo formirali raziskovalni sklad v višini 7 ,0/o in smo ga sedaj še celo 
zvišali, čeprav jez zakonom predpisanih le' 5 °/o. Res je, da dejansko' zavod 
raziskovalno premalo dela. Vendar je vprašanje, ali ni tudi uvajanje neke kon- 
kretne naloge v delovni organizaciji aplikativno-raziskovalno delo. Želel bi na 
tem mestu poudariti, da raziskovalno delo ne bi smelo imeti za cilj le izdelavo 
elaboratov, ki je pismena oblika oziroma navodilo za delo, temveč naj bi se 
raziskovalno delo iz področja organizacije dela zaključilo s konkretnim uva- 
janjem oziroma z realizacijo naloge v praksi, kar pa je često najtežje. Menim 
pa, da tako aplikativno-raziskovalno delo zahteva tudi mnogo več bazičnega, 
temeljnega raziskovalnega dela, ki pa bi moralo biti financirano s strani druž- 
be, ne pa s strani delovnih organizacij, ki koristijo naše konkretne usluge na 
svetovalnem področju. To raziskovalno delo ni programirano, zato danes tudi 
še nimamo nekega združenega programa raziskovalnega dela. Raziskovalno delo 
vršimo predvsem vsak zase in s finančnimi sredstvi, ki jih dobimo od kon- 
kretnih uslug pri posameznih delovnih organizacijah. Kako naj bi se potem 
rezultati tega dela. posplošili na celoto. Zato bi ob zaključku želel predvsem 
poudariti, da bi moralo priti čimprej do koordiniranega, programiranega dela 
pri raziskavah. Za tak koordiniran in kompleksen program raziskovalnega dela. 
vsaj na našem področju, bi verjetno lažje zagotovili ustrezno financiranje ne 
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samo iz leta v leto, temveč s potrebno (kontinuiteto. Če financiranje ni konti- 
nuirano, tudi kadri niso' stalni, vemo pa, da prav raziskovalno' delo zahteva 
daljšo prakso in več časa. Mislim, da glavni razlog majhnega obsega razisko- 
valnega dela leži v sistemu programiranja tega dela in priznati moramo, da 
skupnega programa nimamo. Neustrezen je tudi sistem financiranja razisko- 
valnega dela, ki je namenjeno vsem delovnim organizacijam, plačujejo pa ga 
le tiste, ki konkretno koristijo usluge. 

Predsednik Leopold Krese: Prijavljenih diskutantov ni več. Se želi 
še kdo prijaviti? (Ne javi se nihče.) Če ne, lahko zaključim to točko dnevnega 
reda. 

Kot je bilo uvodoma povedano, je bil namen naše današnje razprave in 
poprejšnjega dela v začasnem odboru, da začnemo predhodno razpravo, ki jo 
bosta nadaljevala Republiški zbor in Prosvetno-kulturni zbor naše Skupščine. 
Kot pristojna zbora bosta tudi o tem problemu in o- tej tematiki sprejemala 
ustrezne akte. Hoteli smo na eni strani podpreti nekatera stališča, ki so bila 
ugotovljena v samih pripravah in dati ustrezno priporočilo obema zboroma. 
Osnovno pa, mislim, bi bilo, da povzročimo slične razprave tudi v naših delovnih 
organizacijah in kolektivih. 

Raziskovalno delo je neločljivo povezano s celotnim ekonomskim sistemom, 
ki ga sedaj pri nas izpopolnjujemo in razvijamo ter je neogibno povezano tudi 
z nadaljnjo perspektivo sleherne delovne organizacije. Mislim, da je nedopustno, 
da prihajajo iniciative za raziskovalno delo, bodisi fundamentalnega, še bolj 
pa aplikativnega značaja, od činiteljev izven delovnih organizacij, ne pa od njih 
samih, katerim so rezultati tega dela v bistvu namenjeni. Brez stalne potrebe 
po raziskovalnem delu v samih delovnih organizacijah si je tudi težko zamisliti 
trezno in racionalno skrb za razširjeno reprodukcijo, ki v celoti prehaja na 
delovne organizacije. Prav tako si ni mogoče zamisliti, da bi brez takega dela 
naša proizvodnja in trgovina lahko uspevali na zunanjih tržiščih. 

Zato naj bi eden od naših konkretnih sklepov bil tudi ta, da povzročimo, 
da bi se take razprave vršile tudi v samih delovnih organizacijah. Tu ne gre 
več samo za to, da smo na tekočem glede moderne tehnike in tako naprej, 
temveč tudi za proučevanje in odkrivanje novitet na tem področju in tudi za 
vprašanje časa in tempa osvajanja in prilagajanja te moderne tehnike v naši 
proizvodnji. 

Danes se pri nas često dogaja, da so najboljše zamisli, pa tudi izumi lahko 
neučinkoviti zaradi tega, ker je predolga pot od ideje do praktične uporabe 
in da med tem lahko zelo aktualne stvari že zastarijo. Temu pa se je možno 
izogniti le, če se najde skupna pot delovnih organizacij in raziskovalnih insti- 
tucij, ki jih že imamo, ali pa jih bomo še ustanovili. 

Zaradi tega predlagam, da se poročilo, ki ga je pripravila komisija in ki ni 
moglo zajeti vseh številnih predlogov in sugestij, danih v diskusiji, dopolni in 
da sprejmemo tudi sklep, da naš odbor tudi nadalje sodeluje s Prosvetno- 
kulturnim in Republiškim zborom pri razpravah in tudi pri dokončnem aktu, 
ki ga bosta pristojna zbora s tega področja sprejela. Prosim tovariša Spolarja, 
da da poročilo komisije. 

Milan Špolar: Glede na današnjo razpravo in zaradi obsežnosti pro- 
blema, ki ga danes obravnavamo, se je komisija odločila predlagati Gospodar- 
skemu zboru nekoliko drugačno obliko akta, kot ga je prvotno predložila. Akt 
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oziroma mnenja in stališča naj bi po predlogu komisije posredovali Republi- 
škemu in Prosvetno-kulturnemu zboru s tem, .da bi s sodelovanjem v nadaljnjih 
razpravah dosegli, da se ta mnenja in stališča vključijo v resolucijo obeh zborov. 
Glede na današnjo razpravo je komisija izdelala nov, nekoliko dopolnjen predlog: 

Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je na seji 23. novembra 1964 
obravnaval gradivo o problematiki raziskovalnega dela v SRt Sloveniji in daje 
na podlagi tretjega odstavka 5. člena začasnega poslovnika Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije v zvezi s 66. členom začasnega poslovnika SR Slovenije 
Republiškemu zboru in Prosvetno-kulturnemu zboru Skupščine SR Slovenije 
mnenja in stališča o nalogah na področju raziskovalnega dela. 

Raziskovalno delo je pogoj za vsak nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj. 
Zato je raziskovalno delo organsko povezano s celotnim razvojem družbe in 
gospodarstva in ga je treba obravnavati v takšni povezanosti in medsebojni 
odvisnosti. Raziskovalno delo na področju gospodarstva je sestavni del kom- 
pleksnega proizvodnega procesa, s čimer-je že določena vloga in pomen'tako 
osnovnim, raziskavam, kot aplikativnim raziskavam in neposrednemu industrij- 
skemu razvoju. 

V povojnem obdobji! je viden izreden razmah raziskovalnega dela v svetu 
na vseh področjih, ki ga je spremljala široka dejavnost tega dela tudi pri nas. 
Raziskovalno delo dobiva še večji pomen v času, ko prehajamo k intenzivnej- 
šemu gospodarjenju. Kljub doseženim uspehom na področju raziskovalnega dela, 
določene pomanjkljivosti zavirajo hitrejši razvoj. Te pomanjkljivosti so zlasti: 

—- neustrezna organizacija raziskovalnih ustanov, zaradi česar vložena sred- 
stva in sorazmerno veliko število teh ustanov ne dajejo optimalnih rezultatov; 

— nezadostna povezanost dela raziskovalnih organizacij s potrebami gospo- 
darstva in družbenih služb, zaradi česar je to delo pogosto nesmotrno in 
zavirano; 

— gospodarske organizacije in družbene službe niso zadosti zainteresirane 
za praktično uporabo dosežkov raziskovalnega dela; 

— način financiranja je neurejen; 
— izsledki raziskovalnega dela se ne prenašajo sistematično v proizvodnjo; 
— obveščanje javnosti s tiskom in drugimi informacijskimi sredstvi o do- 

sežkih raziskovalnega dela ni zadovoljivo; 
— informacijska in dokumentacijska služba je nepopolna, kar onemogoča 

sistematično spremljanje dosežkov v proizvodnji pri nas in v svetu; 
— primanjkuje kvalitetnih znanstvenih delavcev in opreme, kar se pa še 

stopnjuje zaradi neustrezne porazdelitve kadrov in opreme na tem področju; 
—• visoko strokovnih kadrov, raziskovalcev primanjkuje predvsem zato, ker 

tako v proizvajalnih, kakor tudi raziskovalnih organizacijah premalo skrbijo za 
dvig kadrov. 

Gospodarski zbor je mnenja, da je treba v prihodnje v večji meri podpreti 
razvoj raziskovalnega dela, zagotoviti sredstva, opremo in kadre, pri tem pa 
določiti proporc med obsegom za razvijanje družbenih in tehničnih ved. Vlogo 
organizatorja znanstveno-raziskovalnega dela naj v večji meri prevzameta Uni- 
verza in Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Zato Gospodarski zbor 
Skupščine Socialistične republike Slovenije sodi, da so naloge delovnih organi- 
zacij na področju gospodarstva, zbornic in strokovnih združenj v zvezi z raz- 
vojem raziskovalnega dela, ki naj jih tudi obsega resolucija, ki jo bo sprejela 
Skupščina SR Slovenije na seji Republiškega zbora in Prosvetno-kulturnega 
zbora predvsem tele: 
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— da razvijajo in pospešujejo raziskovalno delo na vseh stopnjah svoje 
proizvodnje in zanj zagotovijo potrebna finančna sredstva, opremo« in kadre; 
to je nujen pogoj za nadaljnji razvoj naše proizvodnje in za njeno vključevanje 
v mednarodno delitev dela; 

— da organizacijsko in kadrovsko izpopolnijo obstoječe razvojne oddelke in 
inštitute oziroma, izhajajoč iz lastnih potreb, ustanavljajo« nove bodisi samo- 
stojne ali skupne, če je za tako delo več interesentov; 

— da poskrbijo, da se čim bolj povežejo z raziskovalnimi organizacijami, 
da vplivajo na večjo skladnost programov raziskovalnega dela s potrebami 
gospodarstva in da se raziskovalni dosežki na najprimernejši način uveljavijo 
tudi v proizvodnji; 

— da podpirajo ustanavljanje centrov za sistematično zbiranje in urejanje 
dokumentarnega in informativnega gradiva, ter ustanavljanje strokovnih knjiž- 
nic, ki naj sodelujejo z dokumentacijskimi enotami pri raziskovalnih ustanovah; 

— da bodo način in viri financiranja raziskovalnega dela v skladu s per- 
spektivnimi potrebami posameznih panog in organizacij; pri tem se lahko poslu- 
žujejo neposrednega lastnega financiranja, sofinanciranja določenih raziskav, 
združevanja sredstev za skupne raziskave ali ustanavljanje lastnih in skupnih 
raziskovalnih organizacij; 

— da posvetijo posebno pozornost izobrazbi strokovnih kadrov za razisko- 
valno delo ter jim omogočijo nadaljnji strokovni razvoj in specializacijo znan- 
stveno-raziskovalnih institucij doma in v tujini. Te kadre je itreba spodbujati 
k raziskovalnemu delu s primerno stimulacijo. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo o poročilu. Zeli kdo 
razpravljati? 

Rudi Jančar: Dodal bi samo« nekaj, in sicer glede tistega poglavja 
stališč, ki se tičejo boljše organizacije dela. Mislim, da ne gre samo za orga- 
nizacijo oziroma za zbiranje znanstveno-raziskovalnih kadrov za posamezna 
področja, temveč predvsem za to-, da bi obstoječi kadri v znanstveno-razisko- 
valnih organizacijah lahko bolj učinkovito delali, saj vemo, da danes mnogi pro- 
minentni strokovnjaki v zavodih vlože komaj 20—30 % dela v osnovno proble- 
matiko, ker se v preostalem času ukvarjajo s stvarmi, ki bi jih morale dejansko 
opravljati druge službe. Temu problemu bi bilo treba dati več poudarka. 

Predsednik Le o-pod Krese: Mislim, da lahko pripombo vzamemo na 
znanje. Sicer pa še enkrat predlagam, da odbor, ki je dosedaj delal na tem 
materialu, tudi v bodoče1 dela z Republiškim in Prosvetno-kulturnim zborom 
in sodeluje pri izdelavi dokončnega akta. Ta odbor je tudi zadolžen, da prenese 
vse sugestije, ki so bile danes iznesene v razpravi. Se s tem strinjate? Ima kdo 
še kakšno pripombo? (Nihče.) 

Zato dajem predlog komisije na glasovanje. Kdo je za? (Vsi poslanci dvig- 
nejo roke.) Kdo je proti? (Nihče.) Kdo se vzdrži? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
zbor sprejel predlog komisije. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pro- 
blematike izumiteljske dejavnosti in na vprašanje industrijske lastnine. 
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Kot gradivo ste prejeli priporočilo začasnega odbora za izumiteljsko dejav- 
nost in vprašanje industrijske lastnine. Izvršni svet je za razpravo k tej točki 
dnevnega reda določil Milana Kristana, republiškega sekretarja za splošne gospo- 
darske zadeve. K sodelovanju smo povabili tudi Gospodarsko zbornico SR Slo- 
venije, Združenje iznajditeljev Slovenije, podjetja: »Gradiš, Iskra in Litostroj«, 
direktorja Zavoda za raziskavo gradbenega materiala in konstrukcij inž. Vik- 
torja Turnška ter prof. pravne fakultete dr. Stojana Pretnarja, strokovnjaka 
s tega področja. Enako kot pri prejšnjih točkah dnevnega reda predlagam, da 
tudi sedaj zbor odobri sodelovanje povabljenih gostov v razpravi. Se strinjate 
s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je zbor sprejel predlog, da gostje dobe besedo, kolikor 
bodo želeli. Tudi pri tej točki dnevnega reda smo mnenja, naj bi zbor ob 
koncu razprave na podlagi poročila začasnega odbora in ugotovitev v razpravi 
sprejel priporočilo gospodarskim organizacijam o nalogah na področju izumi- 
teljske dejavnosti in industrijske lastnine. Seji pa smo predložili osnutek pripo- 
ročila, ki bo služil odboru za pripravo končnega besedila priporočila. 

Predlagam, da bi predlog priporočila sestavil začasni odbor za izumiteljsko 
dejavnost in vprašanje industrijske lastnine in da za ta primer ne bi posebej 
formirali komisije. Ima kdo kakšno pripombo? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. V tem odboru pa so: inž. Miloš Kobe, 
Franc Krebs, inž. Franc Mihelič, Uroš Rupreht, Jože Naraks, inž. Saša Skulj 
in Ivanka Sulgaj. Prosim, da tovariši ob koncu razprave predlože sklepe ozi- 
roma priporočilo. Ali želi predsednik začasnega odbora inž. Miloš Kobe besedo? 
Prosim. 

Inž. Miloš Kobe: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je naš zbor 
letos spomladi sprejel sklep o ustanovitvi začasnega odbora za izumiteljsko 
dejavnost in vprašanje industrijske lastnine, je to storil v prepričanju, da ima 
to področje in ta dejavnost velik in daljnosežen potencialen pomen v naši 
sedanji gospodarski situaciji. 

Že začetno delo odbora, ki je obsegalo prvo zbiranje materiala, zlasti pa 
obravnava o problematiki izumiteljstva na njegovi zadnji seji, sta pokazala, 
kako pomembno vlogo ima lahko, oziroma naj bi imelo izumiteljstvo in indu- 
strijska lastnina v gospodarstvu. Pokazala pa sta tudi, da je to področje pri nas 
v zadnjem času močno zaostalo. To zaostajanje smo občutili že kar v pomanj- 
kanju sistematičnih pregledov in analiz, ki bi to področje obdelovale iz raznih 
aspektov. Odbor je zato pritegnil k sodelovanju širši krog tovarišev, katerih 
delo je posredno ali neposredno povezano s problematiko izumiteljstva in indu- 
strijske lastnine, tako predstavnike republiških sekretariatov za splošne gospo- 
darske zadeve in za industrijo, predstavnike Gospodarske zbornice SR Slovenije, 
Društva izumiteljev in strokovnjake s področja pravne zaščite izumiteljstva. 
Poročilo, ki ga imate pred seboj, je rezultat dosedaj zbranega gradiva ter mnenj 
iz seje odbora in nima pretenzij kompleksne in zaključene analize s tega pod- 
ročja, pač pa želi spodbuditi diskusijo, ki naj pripomore k čim uspešnejšemu 
razvoju izumiteljstva in industrijske lastnine sploh. 

Dovolite mi sedaj, da se z nekaj mislimi dotaknem nekaterih ključnih pro- 
blemov in stališč, ki se nakazujejo pri obravnavi tega področja. Predvsem velja 
poudariti, da je stanje na področju izumiteljstva pri nas, o katerem poročilo 
daje sicer skope, vendar kar zgovorne podatke, odsev stanja v razvoju naše 
proizvodnje in obenem objektivna posledica načina gospodarjenja. Mislim na 
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neštetokrat ugotovljeno dejstvo, da je naša proizvodnja v svojem razvoju pre- 
težno ekstenzivno orientirana. Pri tem imam v mislim predvsem orientacijo 
na kvantiteto, na široko zaposlovanje delovne sile, na zanemarjanje specializa- 
cije in malozahtevne pogoje izključno domačega trga. Vse to nujno pomeni tudi 
orientacijo pretežno le na stare tradicionalne delovne metode, na primitivne 
tehnične rešitve, na zastarele in deloma nekvalitetne izdelke in s tem tudi 
na zaostalo mišljenje, da je izumiteljstvo in novatorstvo bolj ali manj le stvar 
posameznikov in njihovega osebnega strokovnega zanimanja in da težko količ- 
kaj radikalneje prispeva k intenzifikaciji gospodarjenja. Res pa je na drugi 
strani, da celotni naš družbeno-gospodarski sistem in mehanizem naših instru- 
mentov delitve dolgo ni spodbujal naših gospodarskih organizacij k spoznanju, 
da mora intenzifikacija postati njihovo eksistenčno vprašanje. Prehod na vse 
večjo materialno samostojnost pomeni borbo ne le za uspešen razvoj, temveč 
mnogokrat tudi za uspešen obstanek, ki bo že sama po sebi narekovala mobili- 
zacijo prav vseh faktorjev v gospodarstvu, ki lahko pospešijo napredek pro- 
izvodnje, kar bo nujno ustvarilo boljši odnos do izumiteljstva in novatorstva. 
Zato je točno, da kompleksno rešitev problema zaostalega razvoja izumiteljstva 
pri nas lahko gledamo le v spremembi načina gospodarjenja, skladno z večjim 
prenosom materialnih sredstev na neposredne nosilce gospodarskega razvoja, 
to je na same gospodarske organizacije ter v doslednem uveljavljanju ekonom- 
skih zak&nitosti tudi na področju razvoja proizvajalnih sil. 

Čeprav se seveda s to ugotovitvijo strinjamo, pa ne smemo pustiti ob strani 
vse subjektivne činitelje in objektivne vzroke, ki so pripomogli k zaostajanju 
tega področja in katerih odpravljanje pomeni tudi utiranje poti novim načelom 
gospodarjenja. Zato je ustrezna subjektivna akcija za spremembo odnosa do 
izumiteljstva in industrijske lastnine sestavni del prizadevanj za .močnejše 
uveljavljanje ekonomskih načel gospodarjenja, ki ne sme biti odvisna le od 
čakanja na objektivne izpopolnitve našega sistema. 

Ko govorimo o subjektivnih vplivih, ne moremo mimo vprašanja nagra- 
jevanja. izumiteljske in novatorske dejavnosti. Pri tem ne mislim le na pravno 
konkretizacijo, ki zaradi pomanjkanja ustreznih pravilnikov v gospodarskih 
organizacijah v praksi še vedno ni definirana, temveč predvsem na pojmovanja, 
ki imajo v mnogih gospodarskih organizacijah žal še zelo globoke korenine. Ta 
pojmovanja izvirajo iz neke namišljene družbeno-politične skrbi, dejansko pa 
so mnogokrat le plod običajne človeške zavisti, češ da visoka nagrada ali 
odškodnina posameznikom ali skupinam pomeni družbeno-politični eksces, ki 
ga lahko kar istovetimo z individualnim kapitalističnim1 profitarstvom. Ne 
trdim, da takih primerov ni bilo in da se z njimi ne srečujemo, zlasti še na 
področjih izven gospodarstva, vendar izgleda, da se pri tem v praksi vrtimo 
okrog načelno še nerazčiščenih vprašanj. Mislim, da moramo jasno izreči na- 
slednje: kadar in kjerkoli gre za izum, izboljšavo, racionalizacijo itd., kjer se 
objektivno dokazano doseže prihranek in materialni napredek proizvodnje, 
pomeni negiranje nagrade obenem tudi negiranje osnovnega postulata socia- 
lističnega nagrajevanja po uspehih dela. Če se z uveljavitvijo izuma doseže 
dejanski uspeh, poveča dohodek in v končni konsekvanci poveča tudi osebni 
dohodek vsega kolektiva, potem ni pravilno, da princip delitve po uspehu dela 
opuščamo, kadar gre za povračilo inventivnega truda, ki je vsem omogočil kori- 
ščenje uspeha. Pri tem nikakor ne mislimo samo na tehnično-vodstveni kader, 
temveč prav na vse, ki sodelujejo v proizvodnem procesu. Zakaj so npr. interni 
nagradni razpisi za izboljšanje proizvodnih postopkov, razmestitve strojev, trans- 



88 Gospodarski zbor 

porta, naprav za izpopolnitev posameznih faz dela itd. tako redki? Verjetno 
ne v majhni meri tudi zato, ker nas je včasih tudi nekoliko strah, da bi iz 
tega izvirajoče nagrajevanje porušilo ustaljena razmerja in mir v hiši. Toda 
čas je, da že enkrat spoznamo, da bomo ugotavljali težave intenzifikcije pro- 
izvodnje vse dotlej, dokler ne bomo izključno z neposredno materialno stimu- 
lacijo zainteresirali za to intenzifikacijo slehernega proizvajalca. 

Se nekaj besed o strukturi našega izumiteljstva. Zelo značilen je podatek 
iz poročila, po katerem imamo povprečno od 7 do 14 °/o patentnih prijav delovnih 
organizacij in 93 do 86 %> prijav izumiteljev-posameznikov. Ta podatek, ki bi 
lahko pri vedel do površnega zaključka, da so pri nas nasproti svetovni praksi 
le posamezniki pretežni nosilci tehničnega napredka, medtem ko se zunaj pre- 
težno uveljavlja kolektivno delo, v resnici ilustrira le situacijo na področju 
razvoja patentnih služb pri naših podjetjih. Pri tem menim, da ne gre le za 
pravni značaj teh služb, ampak za njihovo kompleksnejšo vlogo tudi kot centra 
za propagiranje, analizo, pospeševanje in stimulacijo izumiteljske in novatorske 
dejavnosti v okviru gospodarske organizacije, skupno s skrbjo za pravno zaščito 
vsega področja industrijske lastnine. Pomanjkljiv odnos do organizacije in okre- 
pitve teh služb je prej vzrok kot posledica sorazmerno1 majhnega števila pa- 
tentnih prijav in s tem tudi sporov s področja industrijske lastnine, na drugi 
strani pa vzrok velikega števila kazensko nepreganjanih primerov izigravanja 
patentov, zaščitnih znakov, modelov in vzorcev. Aktivnejši odnos do področja 
industrijske lastnine seveda ni le stvar ene gospodarske organizacije, temveč 
vseh naših gospodarskih činiteljev, saj majhno število prijav patentov izvira 
pretežno tudi iz zaključka, da je patentna prijava brez posebnega haska, ker 
zaščita ne prinaša nekih posebnih prednosti. Vsi pa vemo, da patentna zaščita, 
seveda dobro organizirana in razvejena, pomeni povsod v svetu izredno močno 
gospodarsko orožje, licence pa dober in donosen kapital. Ne bi hotel dalje našte- 
vati in analizirati vseh problemov s tega področja, ki jih načenja že poročilo> in 
pričakujem, da jih bo prikazala še diskusija. Mislim, da je prav, da bomo v prvi 
fazi posvetili s področja industrijske lastnine več pozornosti predvsem izumi- 
telj stvu, zlasti v zvezi z današnjo obravnavo raziskovalnega dela, ker lahko 
trdimo>, da izumiteljstvo predstavlja prav tako sestavni del raziskovalne dejav- 
nosti in se pri njem odpirajo podobna vprašanja, ki so za razvoj proizvajalnih 
sil v vsej naši državi velikega pomena. Zato menim, da lahko podpremo zamisli 
o ustanovitvi podobnih odborov za proučevanje problematike izumiteljstvo in 
industrijske lastnine tudi pri Gospodarskem zboru Zvezne skupščine in pri 
skupščinah drugih naših republik. 

jI 
Predsednik Leopold Krese: Besedo ima prof. dr. Stojan Pretnar. 

Dr. Stojan Pretnar: Tovarišice in tovariši! Industrijska lastnina je 
organski sestavni del modernega gospodarstva. Brez nje si modernega sveta 
ne moremo zamisliti. Ko> gre za uvajanje nove tehnike, lahko postavim pravno- 
teoretično definicijo, da niso patenti ali pa izumiteljska spričevala v socialistič- 
nih državah, kjer prevladuje družbena lastnina proizvajalnih sredstev, v bistvu 
nič drugega, kot pravna zaščita vsakokratne stopnje razvoja proizvajalnih sil. 
Ce vzamemo na drugi strani znake individualizacije blagovnih storitev, bla- 
govne znamke, zlasti pa označbo porekla blaga, o katerih želim nekoliko več 
povedati v drugem delu svoje razprave, vidimo, da je povezava vseh teh skup- 
nih kategorij industrijske lastnine v tem, da je glavna značilnost industrijske 
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lastnine izumiteljstvo, to je element, ki ustvarja novo proizvodnjo, varstvene 
znake, označbe porekla blaga itd. torej individualizacijski elementi blaga in sto- 
ritev pa ustvarjajo pogoje za uveljavljanje na tržišču; ali drugače rečeno, ti 
elementi dajejo zanesljivo juridično in s tem tudi ekonomsko varstvo pri cirku- 
laciji blaga in storitev. 

Ta problematika je tako obširna, da jo je težko zajeti v celoti. Poročilo, 
ki ga imate pred seboj, pa jo z ekonomske strani odlično osvetljuje. Dopolniti 
ga želim samo s podatkom, Iti ga povzemam iz prejšnjega poročila odbora, a ga 
to poročilo ne vsebuje: število prijav domačih izumov na en milijon prebivalcev 
v posameznih državah nam ilustrirajo tile podatki: V zahodnih gospodarsko 
razvitih državah kot so Združene države Amerike, Francija, Velika Britanija, 
je približno 400 prijav na 1 milijon prebivalcev. Prednjači Zahodna Nemčija, 
ki je že pred nekaj leti dosegla čez 750 prijav na en milijon prebivalcev; vmes 
nekje je danes že Japonska. Te številke navajam zato, ker je število patentnih 
prijav zanesljiv pokazatelj za tehničen razvoj posamezne države. Če te podatke 
primerjamo s številom prijav v naši državi, lahko ugotovimo, da je pri nas teh 
prijav manj kot 40 na 1 milijon prebivalcev; če pa te podatke posplošimo, znaša 
razmerje s povprečno razvitimi zahodnimi državami 1 :10, z Zahodno Nemčijo 
pa skoraj 1 : 20. Tudi v Sovjetski zvezi in Češkoslovaški socialistični republiki 
se giblje število patentnih prijav na milijom prebivalcev od 350—450. Velik 
napredek se kaže v zadnjih letih tudi v drugih socialističnih državah Vzhodne 
Evrope. 

Zanimiva je nadalje ugotovitev, da več kot 90 % pomembnih izumov za 
gospodarstvo izumijo v svetu z organiziranim delom v inštitutih ali pa v gospo- 
darskih organizacijah. Zato nas mora osupniti dejstvo, da je bilo v letu 1963 
našim organizacijam in inštitutom podeljeno le 25 patentov, to je toliko' ali pa 
celo manj, kot je bilo priznano patentov našim upokojencem. Te težke ugoto- 
vitve kažejo, da pri nas glede teh vprašanj ni vse v redu. Seveda pa ne smemo 
vzeti števila prijav in števila podeljenih patentov kot izključno merilo tehnič- 
nega in ekonomskega razvoja. To bi bilo napačno1. Tu bi najbrž pri nas lahko 
prišli do različnih in drugih rezultatov. Opozoriti pa želim na to, kar je tovariš 
predsednik inž. Kobe tudi sam naglasil, da patent ni prazna formalna listina, ki 
jo podeli nek centralni in upravni organ. Ker poznamo patentno ekonomiko 
visoko razvitih držav, me ni prav nič presenetilo, ko sem v neki komercialni 
publikaciji znanega Zahodnonemškega koncema Bayer čital, da sloni njegova 
ekonomska moč na 29 000 patentih, podeljenih doma in v tujini. Kakšno veli- 
kansko silo predstavlja patent v ekonomiki, nam kažejo ugotovitve iz knjige 
»karteli«, ki jo je napisal Wendell Berge in je izšla tudi pri nas. Za primerjavo 
naj vam povem še to, da so novi izumi tisti, ki lahko zrušijo kompletno eko- 
nomiko. Kdo bi šel danes v dobi elektrike na primer graditi industrijo petro- 
lejskih svetilk? Monokultura in monopolen položaj anilinskih barvil na podlagi 
neke indijske rastline se je v tistem trenutku zrušil, ko so nemški tehniki in 
kemiki izumili sintetičen postopek za izdelavo tekstilnih barv. En sam izum 
tvrdke Dupont, velikanskega kemičnega koncema v ZDA je na mah po II. sve- 
tovni vojni zrušil svetovno proizvodnjo svilenih nogavic itd. 

Zanimivo je, da predstavljajo izumi v svoji juridično-zavarovalni obliki 
patentov zanesljiv izvozni artikel. Kaj to pomeni, vemo iz lastne izkušnje, ko 
kupujemo tuje licence. Mi kupujemo dejansko tujo intelektualno proizvodnjo 
in zanjo plačujemo zelo dragocene in težko zaslužene devize. Zahodna Nemčija 
je ena od tistih držav, ki ustvarja ogromen del svoje plačilne bilance ravno 
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z izvozom svojih intelektualnih proizvodov. Te stvari so potemtakem ekonom- 
sko zelo oprijemljive. Pri tem pa se moramo seveda zavedati, da je današnja 
ekonomika svetovna ali z drugimi besedami, da gre za kompleksno in kozmo- 
politsko problematiko, ki presega intenzivno v družbeno in mednarodno delitev 
dela. Mednarodna delitev dela se ne določa več po količini, po številu proiz- 
vedenih metrov tekstilnega blaga, temveč vse bolj in bolj po kvalitetnih raz- 
vojnih kapaciteta, ki so njen sestavni, logični in organski del. 

Te ugotovitve so tako pomembne, obenem pa tudi razumljive, da se moramo 
pravzaprav zamisliti ob dejstvu, da nismo imeli v vseh povojnih letih časa in 
prilike, da bi to področje sistematično organizirali. Izumiteljstvo — to je že 
Lenin ugotovil v svojem imperializmu pred skoro 50 leti — je organski se- 
stavni del družbene proizvodnje. To je prva zakonitost ekonomske problematike 
izumiteljstva, ki bi se je morala zavedati tudi naša družba. Mislim pa, da je 
prav današnji sestanek, današnja razprava, zanesljiv znak, da gremo tudi pri 
reševanju te problematike na bolje. 

Vsaka ekonomika mora biti organizirana. Organizacija pa mora biti, kakor 
so diskutanti v prejšnji točki poudarili, sistematična in do kraja izdelana, zlasti 
na področju razvoja znanstvene dejavnosti. Logična posledica take organizacije 
je, da se rezultati znanstvenih dognanj pretvorijo v instrument proizvodnje. 
Svoje ugotovitve želim konkretizirati: 

Človeštvo najbrž ne bi imelo dosti od odkritja nemškega zdravnika Ront- 
gena, ki je odkril rentgenske žarke, če vrsta drugih izumiteljev ne bi skon- 
struirala rentgenskega aparata, ki ga ima danes na razpolago vsaka bolnišnica 
in vsaka ambulanta. Takih primerov bi lahko naštel na stotine. S tem prime- 
rom sem želel le prikazati, da imajo znanstvena dognanja svoj družbeni pomen 
predvsem, če predstavljajo začetek drugega procesa. Ta dognanja morajo po- 
stati instrument proizvodnje in končno tudi instrument potrošnje. Ugotoviti 
pa moramo, da je ta problematika pri nas še popolnoma nedognana. To nam 
dokazujejo tudi različne statistike. Na konferenci Združenih narodov o teh- 
ničnem razvoju in trgovini je bila naša država glede razvoja izumiteljstva in 
drugih kategorij industrijske lastnine med manj razvite države. To ni ravno 
poklon za našo državo. Tega dejstva se morajo' zavedati prav vsa naša družba 
in njeni organi od skupščine zbornic, gospodarskih organizacij in znanstvenih 
inštitutov. Zlasti znanstveni inštituti imajo pri reševanju te problematike po- 
membno vlogo. Družba od novih dognanj in odkrivanja novih zakonitosti nima 
ničesar, če izsledki niso izkoriščeni v proizvodnji, bodisi neposredno preko in- 
štitutov, ali pa s pomočjo operativno nadarjenih tehnikov. 

Ce je za tekstilno tovarno proizvod platno, za znanstveni inštitut njegov 
proizvod ne more biti samo znanstveni, temveč mora biti tudi operativno-teh- 
nični. Pri nas pa ostajamo največkrat le na polovici pota. O razlogih, zakaj je 
tako, dovolj izčrpno govori že naše poročilo. Zato ni potrebno, da bi o tem 
obsežneje razpravljali. Dovolite pa mi, da dam, čeprav nisem poslanec, kot 
profesor pravne fakultete, le nekaj sugestij. Predvsem gre za vprašanje za- 
vestne organizacije, to je naša neposredna naloga. Ta organizacija, ki bo znala 
povezati interese od podjetja preko drugih organov, predvsem zbornic, je precej 
komplicirana. Iz izkušenj in obiskov tako na Zahodu, kakor tudi v nekaterih 
manj razvitih državah dobro vemo, kje problematika tiči. Morda bi zaenkrat 
zadoščalo le priporočilo, da naj se Skupščina posebej ukvarja s konkretnimi 
organizacijskimi ukrepi, katere bi bilo treba sprejeti, da bi se to stanje zbolj- 
šalo in da se odpravijo tisti negativni elementi, ki so dovolj jasno in plastično 
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podani v poročilu, ki je pred vami. Celotna problematika razvoja moderne 
tehnike je prerasla formalni okvir izumov, ki so sposobni za patentiranje. Za- 
jela je tudi kompleksno tehniko v obliki tako imenovanih ingeeniringov in 
znanstveno delo samo. Kljub temu mi dovolite, da se čisto na kratko dotaknem 
naše ekonomske zaostalosti v pogledu tako imenovanih distigviranih znakov 
Za distingvirane 'znake, ki spadajo v širši okvir tako imenovane industrijske 
lastnine, štejemo predvsem blagovne znake, vzorce, modele in označbe porekla 
blaga. Zakaj so ti znaki ekonomsko važni? Zaradi tega, ker so tržišča prena- 
sičena z določenim blagom, in se blago plasira na določeno tržišče le, če ga 
primerno individualiziramo; to se pravi, če mu damo take označbe, ki ga na 
jasen način ločijo od istega blaga, ali storitve, ali drugega blaga iste vrste. 
Nihče danes ne gre v trgovino in reče: »kupujem milo«, nihče danes ne gre 
v trgovino s fotografskimi aparati, ne da bi vedel ali bo kupil film Kodak, ali 
Agfa ali Feraina, ali pa naš Efka. Zato vas ne sme začuditi, da v Nemčiji letno 
registrirajo okoli 25 tisoč blagovnih znamk, v sosednji Avstriji 5—8 tisoč letno, 
pri nas pa komaj 250 do 300 v najboljšem primeru. To se pravi, da se naše 
gospodarske organizacije ne zavedajo ekonomske funkcije individualizacije 
blaga. Ta problematika pa je zelo pomembna, ne samo za našo domačo indu- 
strijo, temveč tudi za tržišče, predvsem pa za izvoz, ki ga forsiramo. Tu gre 
za celo vrsto individualnih znakov našega blaga, ki jih nismo znali, ali jih 
nismo' mogli, ali pa jih nismo bili sposobni zavarovati. Prav zaradi tega pride 
včasih do prav neprijetnih sporov v inozemstvu, ko izgubljamo procese, ker 
večkrat posnemamo druge distingvirane znake, ali pa ker ne znamo dovolj 
učinkovito zaščititi lastnih. Ni moj namen, da dajem primere iz lastne izkušnje, 
ker menim, da ta ugotovitev zadošča. 

S tem v zvezi želim razviti misel, ki jo je v prejšnji razpravi izrazil pred- 
sednik SAZU Josip Vidmar, ko je govoril o tem, da je treba v naši državi 
misliti na to, da se uveljavimo na svetovnih tržiščih s tistimi proizvodi, ki 
irftajo in dosegajo svetovno kvaliteto. Prav tu pa so nadvse važni distingvirani 
znaki za označbo porekla blaga. Pred nekaj leti je anketa, ki jo je-izvedla trgo- 
vinska zbornica, ugotovila, da imamo v Sloveniji več desetin proizvodov, ki 
jih lahko* uspešno plasiramo v tujino, če jih označimo s kvalitetno oznako, da 
je njihova provenienca Slovenija. Niso to samo savinjski hmelj, ali recimo 
kranjske klobase, ali bosanske slive, katerih kvaliteta in individualizacija je 
podčrtana z njihovim geografskim poreklom; tu gre mnogokrat tudi za indu- 
strijske proizvode. Znano je, da kvaliteta slovenskega svinjskega usnja slovi 
na vseh svetovnih tržiščih kot eno prvovrstnih usenj. Označba provenience je 
važna zlasti pri vinih. Francija je na primer ravno pri označbi svojih vin do- 
segla velike uspehe. V mislih imam zaščito posameznih vrst francoskega ko- 
njaka, ki je Franciji prinesel ogromne izvozne monopole itd. To področje pa 
pri nas ni niti z zakoni urejeno, niti se z njim ne ukvarjajo naše gospodarske 
organizacije. Svojo razpravo zaključujem s predlogom, naj bi Skupščina dala 
iniciativo zveznim zakonodajnim organov, da tem vprašanjem posvetijo po- 
sebno pozornost, saj smo na tem področju v enaki situaciji kot nerazvite države, 
ali kot jih danes imenujemo države v razvoju. Letos v februarju sem bil zaradi 
iste problematike v Alžiriji in sem prišel do podobnih zaključkov. Ta in druge 
sosednje države lahko s svojimi proizvodi odigrajo pomembno vlogo na sve- 
tovnem tržišču. Zlasti pomembni so njihovi agrarni proizvodi, ki slove po svoji 
kvaliteti in bi jih bilo prav zaradi tega treba zaščititi z individualizacijsko 
označbo. To so pomaranče, datelji, banane, egiptovski bombaž itd. 
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Se enkrat želim poudariti, da je vsa tretja komisija letošnje konference 
v Združenih narodih o razvoju in trgovini posvetila prav tej problemitiki vso 
svojo pozornost. 

Predsednik te komisije je bil profesor Stanovnik iz ljubljanske ekonomske 
fakultete. 

Zaključujem svojo razpravo. Ob tej priliki mi dovolite, da izrazim osebno 
zadovoljstvo, ker je Skupščina SR Slovenije to problematiko sprejela v program 
svojega dela. Ta problematika je namreč organsko in neločljivo povezana z 
modernim gospodarstvom. Prepričan sem, da bodo delo in napori Skupščine 
rodili tiste rezultate, ki jih moremo in moramo pričakovati za prospeh našega 
celotnega gospodarstva. 

Predsedniki Leopold Krese: Besedo ima tovariš inž. Vladimir Klavs 
iz podjetja »Iskra« Kranj. 

Inž. Vladimir Klavs: Tovarišice in tovariši poslanci! Nedvomno 
smo dosegli po vojni na področju izumiteljske dejavnosti, predvsem pa na 
področju raziskovalne razvojne dejavnosti, o kateri smo' razpravljali v prejšnji 
točki, izreden razvoj. Ugotoviti pa moramo, da na področju izumiteljstva nismo 
dosegli zadovoljivih rezultatov predvsem s formalne plati, ker mnogih dosež- 
kov, ki bi bili lahko patentirani, nismo registrirali. Da je temu tako, je brez 
dvoma cela vrsta vzrokov. Poročilo te probleme dobro osvetljuje. Toda že samo 
dejstvo, da se je naša skupščina lotila razprav o tej problematiki, daje izredno 
priznanje vsem tistim pionirjem, ki so po vojni na tem področju dosegli dolo- 
čene uspehe in se »tolkli« za to stvar kljub težkim pogojem. Zanimanje Skup- 
ščine za to problematiko bo te tovariše prav gotovo spodbudila, da bodo na 
tem področju dosegli v bodoče še boljše rezultate. 

V našem podjetju Iskra imamo sicer s formalne in materialne strani v sta- 
tutu našega podjetja to stvar urejeno. Imamo poseben pravilnik za znanstveno 
raziskovalno dejavnost, ki spodbuja naše organizacije, da bi to dejavnost kar 
najbolj razvile, vendar kljub temu z rezultati nismo zadovoljni. Da je temu 
tako, je brez dvoma, kot sem že omenil, povod za to, ogromno različnih vzrokov. 
Ce dovolite, bi se kratko dotaknil le dveh takih pojavov. 

Za vsak proizvod, pa naj bo to produkt fizičnega ali umskega dela, mora 
obstojati tržišče. Izgleda pa, da pri nas tržišče za izumiteljsko dejavnost ne 
obstoja; kot da mi patentov ne rabimo in da ni povpraševanja po njih. Zakaj 
je tako? Zato, ker je trgovanje s patentno lastnino pri nas razmeroma zelo zamo- 
tana. stvar. Priporočilo pravilno ugotavlja, da na Zahodu s patentnimi izumi 
izredno živahno trgujejo. Pri nas pa je to v zaostanku. V veliki meri so krivi 
temu naši instrumenti. Patenti so po naših predpisih osnovno sredstvo. Za 
osnovna sredstva pa je zelo težko' dobiti finančna sredstva. Ze to dejstvo v veliki 
meri vpliva na to, kako se pridobi pravica za izkoriščanje patenta. Prav zaradi 
tega je marsikakšen znanstveni dosežek ostal samo kot dosežek, ki ni bil paten- 
tiran, ker za to pač ni bilo sredstev. 

Ce želimo trgovati s patentnimi izumi in se vključiti v mednarodno delitev 
dela tudi na tem področju, bo treba v našem sistemu marsikaj spremeniti. 
V poslovanju z inozemstvom je na primer treba pri nas obresti nešteto mero- 
dajnih forumov. Ko je vse srečno urejeno, pa se na koncu ponavadi zatakne 
pri Jugobanki. O tem problemu govorim zato, ker bo nujno potrebno odstraniti 
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mnoge togosti v našem sistemu, ki nam onemogočajo, da bi znanstveno delo in 
njegove izsledke tudi vključili v mednarodno menjavo. 

Še na en problem bi rad opozoril. Za pridobitev pravice do izkoriščanja 
novega dosežka, izuma ali patenta so potrebna investicijska sredstva. Za prido- 
bitev in izkoriščanje teh sredstev — nabava orodja, uvedba nove tehnologije, 
stroji, oprema — pa je treba najprej izdelati ustrezne investicijske elaborate, 
kar zopet zavira hitro* in učinkovito izkoriščanje znanstvenih dosežkov. Ker se 
z novim sistemom delitve dohodka, obeta, da bo delovnim organizacijam ostalo 
na razpolago več sredstev za razširjeno reprodukcijo, menim, da bi morali te 
težave omiliti in ublažiti. 

Priporočilo, ki ga danes sprejemate, je predvsem naslovljeno na gospo- 
darske organizacije, s tem, da ga v svoji praksi uporabljajo. Zaželeno pa bi 
bilo, da bi bile podane tudi vse formalne in dejanske možnosti, da bi to pripo- 
ročilo zaživelo. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Milan Kristan, repu- 
bliški sekretar za splošne gospodarske zadeve. 

Milan Kristan: Tovarišice in tovariši! Problematika znanstveno-raz- 
iskovalnega dela in industrijske lastnine, ki jo obravnava vaš zbor, je izredno 
pomembna in važna, saj je od teh vprašanj odvisen v marsičem naš nadaljnji 
razvoj. Še posebej je razčiščevanje te problematike pomembno v času, ko zapu- 
ščamo ekstenzivni način gospodarjenja in se vedno bolj orientiramo na inten- 
zivno gospodarjenje. V zvezi s tem se pri nas vse bolj postavlja zahteva po večji 
produktivnosti ob čim večjem izkoristku ter čim najmanjših fizičnih ter misel- 
nih naporih. Želim poudariti tezo, da kategorični poziv za večjo produktivnost 
ne velja samo za področje fizičnega, temveč tudi umskega dela. Ta vprašanja 
postajajo posebno pomembna pri nadaljnji deetatizaciji sredstev. Danes je bilo 
na tem mestu že večkrat omenjeno, da je dosedanja delitev dohodka nekoliko 
ovirala delovne organizacije pri takšni usmeritvi. Menim pa, da postaja iz dneva 
v dan, posebno pa v letošnjem letu, ta težava vedno, manj pereča in da imajo 
delovne organizacije že pri obstoječi delitvi dohodka vse možnosti za preusme- 
ritev svoje orientacije. 

V svoji nadaljnji razpravi bi se omejil predvsem na vprašanje, kako omo- 
gočiti frim širšemu krogu ljudi, da se bodo na hiter in uspešen način spoznali z 
dognanji znanosti in tehnike, in kako naj se ta dognanja izkoriščajo v praksi. 

V elaboratu o perspektivnem razvoju raziskovalnega dela za razdobje 
1964—1970 se sicer omenja potreba po razvoju dokumentacijske in informa- 
tivne službe, vendar menim, da je prav to poglavje premalo' poudarjeno. Še 
danes nimamo niti dobrega pregleda, kako je mreža teh služb v Sloveniji raz- 
širjena niti kako in pod kakšnimi pogoji dela. Če zahtevamo hiter razvoj gospo- 
darske aktivnosti, jo lahko dosežemo le z visoko produktivnostjo', intenzivnim 
gospodarjenjem in kar največjim izkoristkom ustvarjalnega potenciala. Iz ela- 
borata je razvidno, da pri nas še nimamo v zadostni meri razvitih raziskovalnih 
institucij niti nimamo zadovoljivega števila kadrov za takšno delo niti nimamo 
organizacij, ki bi se ukvarjale z industrijsko lastnino in patenti. Ce poleg tega 
še ugotavljamo', da so visoko kvalificirani kadri v gospodarstvu čestO' zaposleni 
na delovnih mestih, ki bi jih lahko zasedli nižje kvalificirani kadri, vidimo, 
kako važno je izkoristiti obstoječi fond časa intelektualnih storitev. Pri tem 
mislim na to, da je potrebno takšne kadre vključiti v intelektualno delo. Tu 
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mislim predvsem na zbiranje, urejanje, klasificiranje raznih informacij, ki 
naj potem konkretno služijo pri delu. V elaboratu je navedeno, da nimamo 
razvitih dokumentacijskih centrov, koliko pa ti obstojajo, so slabo razviti 
in neenotno organizirani. Pomen in vloga dokumentacijske službe za razvoj 
znanosti, tehnike in za hiter proces razvijanja gospodarstva nam postaneta 
razumljiva, če pojmujemo dokumentacijsko službo tako, kot je bila definirana 
na prvi mednarodni konferenci za znanstvene informacije v Washingtonu 1958. 
leta: dokumentacija je strokovna in individualna dejavnost, ki se bavi z zbi- 
ranjem, klasificiranjem, urejanjem in proučevanjem dokumentov, obvešča o teh 
dokumentih in literaturi in jih daje v uporabo s tem namenom, da bi se skupno 
umsko delo in skupne izkušnje, ustvarjene v tisočletnem procesu ljudskega dela 
in misli, prenesle na vse človeštvo za nadaljnji razvoj in izpopolnjevanje tehnike 
in znanosti, to je osnovne materialne proizvodnje. Vlogo in pomen dokumen- 
tacije lahko ovrednotimo tudi, če pogledamo1, kako danes v svetu delajo1 te 
organizacije. Ce definiramo produktivnost dela kot stopnjo, s katero družba 
dosega svoje gospodarske cilje, in da je produktivnost odvisna od tega, kako 
družba izkorišča prirodna bogastva, s katerimi razpolaga, in proizvajalna sred- 
stva, ki jih uporablja, ter kako uporablja znanje in izkušnje ljudi, lahko trdimo, 
da je osnovni faktor, ki vpliva na produktitno stopnjo, izkoriščanje znanih 
dosežkov človeške zavesti. 

Stopnja izkoriščanja je torej v veliki meri, če ne v celoti odvisna od znanja 
in izkušenj ljudi, ta pa je toliko večja, čim hitreje se prenašajo individualne 
in kolektivne izkušnje na ostale koristnike. Zato je razumljivo, da se vedno 
ostreje postavlja vprašanje, kako omogočiti čimboljše izkoriščanje vseh spo- 
znanj. Vprašanje ni novo. Nove so le oblike ter organizacija. Če je v prvih 
dobah zadostovala v kamnito' steno vklesana misel kot izraz volje ohraniti 
nekaj spoznanj poznejšim rodovom, se mora kasneje nujno pojaviti težnja 
za zbiranjem raznih dokumentov. Z razvojem tehnike in znanosti, s pove- 
čanjem raziskovalnega dela, z razširjanjem industrijske proizvodnje, s teh- 
nično kulturo se vedno bolj grmadijo- nova spoznanja in novi dosežki, ki zahte- 
vajo vedno širšo publicistično dejavnost, dokler se ni pokazala potreba celo 
pO' specialnih časopisih za posamezna področja. Takšna delitev je omogočila 
strokovnjakom, da so se bolje spoznali s stroko, vendar tudi to "še ni bilo zadosti. 
Danes izhaja v svetu okoli 40 tisoč raznih strokovnih in znanstvenih časopisov, 
ki objavljajo okoli 4 milijone člankov letno, razen tega se publicira letno okoli 
250 000 tehničnih in znanstvenih knjig in približno toliko standardnih in patent- 
nih spisov. Ekspanzija tehnične in znanstvene misli zahteva novih, bolj smo- 
trnejših oblik informiranja. Mislim, da je svet našel in rešil to vprašanje 
z referatnimi bilteni. Razvoj, razširjenost in racionalno izkoriščanje intelek- 
tualne in ustvarjalne misli, kakor tudi imperativen napredek materialnih sil 
so porodili' idejo, da se tehnična in znanstvena literatura poklicno obdeluje 
in da se ustanovijo posebne organizacije, katerih edina naloga je spremljanje 
svetovne strokovne literature, ter. dajanje informacij o njej. Na svetu, kot sem 
že rekel, izhaja okoli 40 000 raznih strokovnih, tehničnih in znanstvenih časo- 
pisov. Zaradi specifičnosti potreb, tehnične in znanstvene razvitosti, klimatskih 
in drugih pogojev niti ena država danes ne obdeluje celotne svetovne strokovne 
literature. Največji del svetovne znanstvene in tehnične literature zajema in 
evidentira služba v Sovjetski zvezi, ki je organizirana kot državna ustanova. 
V Sovjetski zvezi obstoja pri akademiji znanosti inštitut znanstvenih informacij, 
ki skrbi za urejanje in izdajanje informativnih biltenov, tehnične in znanstvene 



15. seja 95 

literature. Referatni žurnali izhajajo v 13. serijah in obravnavajo naslednja 
področja: astronomijo, biologijo, geologijo, geografijo, geofiziko, matematiko, 
strojništvo, metalurgijo, mehaniko, fiziko, kemijo, elektrotehniko itd. Letno 
izide približno 532 000 člankov na 66 700 straneh. Poleg te organizacije pa je 
danes' v svetu še okoli 500 organizacij, ki izdajajo podobne referatne biltene. 
Nekatere organizacije zajemajo vse stroke v mesečnem referatnem biltenu, 
druge zopet gradivo za 3 do 4 stroke in podobno. Drugo najmočnejšo tovrstno 
organizacijo ima Japonska. Zato se ne smemo čuditi, da ravno v Japonski čutimo 
veliko in močno gospodarsko ekspanzijo ifi silovit tehnični napredek in razvoj. 
Menim, da bo treba tudi pri nas temu vprašanju posvetiti več pozornosti, ki 
ni važno samo za družbo kot celoto, temveč koristi vsaki posamezni delovni 
organizaciji. Brez dvoma smo mi šele na začetku. V nobeni tovarni pri nas ni 
urejena dokumentacijska služba, kjer bi bile evidentirane osnovna dokumen- 
tacija, razvojna dokumentacija, strokovna literatura, patentoteka, standardo- 
teka, dalje, proizvodnja, rekonstrukcijska in tehnološka dokumentacija, doku- 
mentacija poskusnih serij ter dokumentacija kvalitet itd. Se vedno razprav- 
ljamo o tem, ali naj bo en dokumentacijski center ali centralizirani centri; 
menim, da oblike niso važne. Pomembno je le, da se zavedamo^, da dobra 
tehnična in znanstvena dokumentacija predstavlja garancijo za uspešno inve- 
sticijsko in proizvodno usmeritev, za racionalno proizvodnjo in uspešno poslo- 
vanje. Če se zavedamo, da dokumentacijska služba v podjetju predstavlja 
osnovo' moderne proizvodnje, varčevanje visokih in visoko kvalificiranih kadrov 
ter uspeh poslovanja, potem je razumljivo, da moramo ravno tem vprašanjem 
posvetiti mnogo več pozornosti kot smo jim posvetili do danes. 

Predsednik Leopold Krese: O tej točki dnevnega reda žele razprav- 
ljati še trije tovariši. Nato imamo še eno točko. -— Predvidevam, da bomo sejo 
zbora zaključili okrog pol tretje ure. Ali morda želite, da nadaljujemo sejo 
brez prekinitve? (Ne!) V redu, odrejam četrt ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.20.) 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Rudi Videtič iz 
Gospodarske zbornice SRS. 

Rudi Videtič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pogoji, v katerih 
deluje in se uveljavlja naše domače izumiteljstvo, so izredno težavni. Kseno- 
f ili j a naše tehnične inteligence gre tako daleč, da daje prednost tujim proiz- 
vodom, dočim se prodaja domačih proizvodov zanemarja. Tuje države, ki so 
bolj razvite, kot je naša, podpirajo domačo proizvodnjo. Kot primer lahko na- 
vedem Anglijo, kjer je parola »buy English« integralni del gospodarske politike. 
Zakaj torej ne more v zavest našega potrošnika prodreti spoznanje, da je da- 
janje prednosti domačim proizvodom njegov prispevek k reševanju težkih 
problemov naše plačilne bilance in k izboljšanju naše vloge v mednarodni 
delitvi dela? Taka spoznanja bi prav gotovo ustvarila ugodne pogoje za afir- 
miranje naših lastnih kreativnih sposobnosti preko domačih izumiteljev in 
avtorjev tehničnih izboljšav v sferi vseh oblik potrošnje. Mi smo od teh ciljev 
še zelo daleč. Se vedno se uvažajo določeni proizvodi samo zato, ker nimamo 
zaupanja v naše lastne sposobnosti. Velikokrat uvozimo posamezne artikle, ne 
vedoč, da gre za artikle, ki jih je neko naše podjetje svoječasno izvozilo; v trgo- 
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vinah dajemo prednost tujim artiklom, čeprav smo v istovrstnih artiklih dosegli 
že mednarodno afirmacijo. Primerov je veliko, pa najsi gre za industrijske 
artikle ali agrarne. Mi gremo tako daleč, da opremljamo naše blago s tujimi 
označbami, da bi tuji kupec ne imel težave pri prodaji, namesto da bi naše 
artikle na svetovnem trgu toliko afirmirali, da bi se vedno in povsod prodajali 
brez maske. Zato bi predlagal, da začnemo na najširši osnovi vzgajati našega 
potrošnika, da bo začel postopoma spreminjati negativen odnos do domačih 
proizvodov. 

Druga značilnost poleg omenjene ksenofilije je konservativizem okolja, v 
katerem deluje naše izumiteljstvo. Naša podjetja še niso tako daleč, da bi lahko 
vedno govorili o velikoserijski proizvodnji, o- optimalni proizvodnji in podobno. 
Tudi pri podjetjih, ki imajo po tisoč in več zaposlenih, zaznavamo še vedno 
tipično obrtniško proizvodnjo in temu ustrezno obrtniško mentaliteto. Jasno 
je, da taka obrtniška proizvodnja ustvarja posebno mentaliteto in da je v takih 
pogojih težko plasirati ideje in koristne predloge, ker so ljudje zaradi strokovne 
ozkosti in utečenih navad nasprotni spremembam, ki bi pomenile spremembo 
procesa dela in s tem tudi spremembo položaja in vloge, ki jim ga jamči stari 
način proizvodnje. 

O tretji značilnosti, to je o individualizmu, so že moji predgovorniki precej 
povedali. Pod individualizmom je mišljeno individualno delo v raziskavah, ki 
so povsod po svetu izrazito teamskega značaja, kot so to npr. aplikativne 
raziskave. 

Problem je torej vsestranski in bi morali izumiteljstvo obravnavati tako po 
ekonomski, kot po sociološki, pravni in tehnološki plati. Po ekonomski plati 
mislim na nagrajevanje izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav; po socio- 
loški na mentaliteto in oblike njene manifestacije, ki prihaja do izraza v teoriji 
enakih želodcev, kakor tudi na vprašanja neenakosti med ljudmi, ki je pogojena 
z inteligenčnim kvocientom, iz česar sledi, da so nekateri kreativno bolj sposobni 
od drugih; po tehnološki na način produkcije, ali gre za velikoserijsko proiz- 
vodnjo; po pravni pa na vprašanja naše interne zakonodaje v podjetjih iz naslova 
industrijske lastnine, ki nikakor ne najde svojega mesti v statutih, poslovnikih 
in pravilnikih podjetij. Tudi v samih zakonih in predpisih je še precej pomanj- 
kljivosti. Takšna je situacija, v kateri se odvija naša izumiteljska dejavnost. 

Priznati pa moramo, da smo v našem razvoju prišli do točke, ko so nastopili 
ugodnejši pogoji za realizacijo raznih zamisli, predvsem izumov. Do sedaj smo 
imeli pri nas tako imenovani ekstenzivni način gospodarjenja in dejansko nismo 
mogli na področju izumiteljstva veliko storiti, ker smo bili prisiljeni osvajati 
čimprej tujo tehnologijo, da bi lahko hitro in uspešno obnovili državo. Eksten- 
zivni model ekonomike nam je vsilil strahotno neravnotežje, ki je obstojalo med 
produkcijo in potrošnjo. Sele danes lahko naš ekonomsko tehnični napredek 
vežemo na intenziven način gospodarjenja. S tem v zvezi so nastopili ugodni 
pogoji za izumitelje. Danes je delitev med družbo in podjetjem že precej ugodna 
za podjetje, dinar v materialnih stroških se je približal dinarju v skladih, gospo- 
darske organizacije lahko v pogledu stimulacije izumiteljev nastopajo samo- 
stojno in temu primerno stimulirajo izumitelje. V prejšnjih pogojih praktično 
ni bilo teh ugodnih pogojev; sicer smo imeli določene akcije, spomnimo se samo 
stahanovščine, Sirotanoviča, Petka in vsega tistega, kar je bilo o tem napisanega 
v takratnih časopisih — Slovenskem poročevalcu, Ljudski pravici in drugod. 
Te akcije so sicer bile, niso pa imele ekonomske osnove. Danes pa je podana 
ekonomska osnova za rešitev tega problema. Vendar moramo biti tudi sedaj 
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realisti in ne smemo videti problema prvenstveno v tem, da primerjamo število 
prijavljenih izumov v tej ali oni državi, in kakšna so ta razmerja v Nemčiji 
ali kje drugje. Take primerjave nam dajejo napačno predstavo o naši ekonomski 
moči na tem področju. Našo ekonomsko moč bi lahko primerjali na primer 
s stanjem v športu. Slovenci smo lahko zadovoljni z osvojeno zlato in bronasto 
kolajno na zadnji olimpijadi, ker na druga odličja glede na naše športne rezul- 
tate v družbi z drugimi narodi nismo mogli računati. To problematiko moramo 
torej obravnavati vedno kot korelat kvalitete in dimenzij ene ekonomike na- 
sproti drugi. Te kvalitete in dimenzije so na področju izumiteljstva razmerja 
naših proizvodnih kapacitet, kadrov in drugega, do podobnih meril v drugih 
ekonomikah; potemtakem gre v prvi vrsti za racionalizacije procesov dela, da 
bo naša industrija delala in proizvajala po svetovnih normativih, da bomo imeli 
evropski nivo produktivnosti, in šele v drugi vrsti za spreminjanje razmerja 
domačih patentov nasproti tujim. Mislim, da ni nujno za nas, da bi to razmerje 
moralo biti takšno, da bi celo imeli aktivno devizno bilanco iz naslova patentov 
in licenc, ker tudi vse razvite države nimajo aktivne tovrstne bilance. Mnoge 
izmed njih kupujejo tuje patente in licence in dajejo ogromna devizna sredstva 
za tehnični razvoj. 

Tovariš Josip Vidmar, predsednik Slovenske akademije znanosti in umet- 
nosti je malo prej omenil nujnost, da se v mednarodno delitev dela vključujemo 
na osnovi komparativnih prednosti. To se pravi, da naj se orientiramo v racio- 
nalizacijo procesov dela predvsem v tistih panogah, dejavnostih in strokah, kjer 
imamo največ možnosti za aktivno vključevanje v mednarodno delitev dela. 
Ta ideja se mi zdi zelo konstruktivna. Zelo problematično' je namreč forsirati 
izvoz na tako široki fronti, kot to delamo danes, ker je to z mednarodno^gospo- 
darskega stališča zelo škodljivo. Mi maramo najti, ali bolje rečeno, formirati 
moramo koncept našega regionalnega razvoja in s tem v zvezi našega vklju- 
čevanja v mednarodno delitev dela. Priporočil bi, da se na tem konceptu začne 
takoj delati, ker smo že tudi v jugoslovanskem merilu v zaostanku, zlasti še, 
če primerjamo projekte perspektivnega razvoja zagrebškega bazena, pri katerem 
se močno angažirajo politični faktorji in še zlasti tovariš Bakarić. Mi danes še 
ne vemo, kje imamo komparativne prednosti v izvozu in niti ne vemo, ali 
obstoji realna možnost za aktivo v naši slovenski trgovinski bilanci. Verjetno 
nam struktura naše makroekonomske produkcije ne jamči za aktivno trgovinsko 
bilanco in bo treba v neblagovnih postavkah, predvsem v turizmu in kje 
drugje, iskati možnosti za izravnanje plačilne bilance in za naš nadaljnji eko- 
nomski napredek. Pojma aktivnosti trgovinske bilance pa ne smemo fetišizirati, 
ker so tudi razvite države, ki imajo pasivo v blagovnih postavkah trgovinske 
bilance, ki pa iščejo možnosti za financiranje te pasive v drugih postavkah 
plačilne bilance. Med temi je tudi Anglija, ki si permanentne aktive v blagovnih 
postavkah trgovinske bilance ne more zamišljati brez škode za njeno gospo- 
darstvo. Nujnost regionalnega programiranja je v sedanji situaciji še posebej 
podana, ker naš način mednarodne menjave bazira na mnogih proizvodih in na 
kapilarnosti izvoza. Zato v trgovinskih pogajanjih dosegamo zelo težko dobre 
cene. 

Naloga naših izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav je v tem kontekstu 
predvsem ta, da omogočajo s svojimi patenti in koristnimi predlogi mednarodno 
produktivnost naše proizvodnje; naloga družbe pa je, da financira in pospešuje 
izumiteljsko dejavnost predvsem v tistih panogah, dejavnosti in strokah, ki so 
izvozno* orientirane. V železarstvu, lesni industriji in če gremio kar po vrsti po 
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posameznih strokah, Slovenija prav gotovo nima tistega ekonomskega poten- 
ciala, da bi lahko diktirala svetovno ceno, kolikor je danes še sploh mogoče 
formirati monopolne cene. Toda to ne pomeni, da posamezne stroke nimajo 
možnosti,- da se približajo v svojih dolarskih kalkulacijah svetovnim, cenam. 
Ce hočemo to doseči, potem moramo izkoriščati naše kapacitete po normativih, 
ki so v svetu dosegljivi, to se pravi, da bo naš normativ dela in materiala enak 
nemškemu in podobno. Primerjati se moramo vedno z boljšimi. Zato moramo 
biti v stanju, da izkoriščamo tuje patente in licence v tistem obsegu in kva- 
liteti, kot to delajo v razvitih državah. Ta moment je poudaril tudi tovariš 
Kristan. 

Narodno gospodarska potreba in tudi potreba s podjetniškega vidika nas 
silita v spremembo odnosa do naših izumiteljev, v izboljšanje tehnične oprem- 
ljenosti naših podjetij, v intenzifikacijo procesov dela, v zniževanje proizvodnih 
stroškov in v povečano mednarodno menjavo na bazi komparativnih prednosti. 
To so po mojem potrebe, ki jih morajo imeti predvsem pred očmi naši izumitelji 
v sedanji fazi našega družbenega razvoja, ko je intenzifikacija proizvodnje 
prvotnega pomena. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Drago Dolinšek, re- 
publiški sekretar za industrijo. 

Drago Dolinšek: Utrjevanje delavskega upravljanja, spodbujanje 
članov kolektivov in krepitev materialne osnove delovnih organizacij ustvarjajo 
ugodne pogoje za razmah znanstveno-razvojnega dela in s tem tudi izumiteljstva 
in tehničnih izboljšav v gospodarstvu. To so osnovni pogoji za ustvarjalno de- 
javnost slehernega člana kolektiva. Proizvajalec se ne omejuje samo na zavestno 
osvajanje delovnih postopkov, ki so določeni za njegovo delovno mesto, ali na 
aktivno udeležbo v osvajanju samoupravnih pravic, temveč naj tudi sproščeno 
izkorišča vse zmožnosti za tehnične, organizacijske in samoupravne izboljšave. 
Te zmožnosti so v vsakem normalnem proizvajalcu, v vsakem članu družbe, 
morda pri nekaterih še latentne, neizkoriščene, pri drugih pa že prihajajo do 
izraza v obliki konkretnih, tehničnih, organizacijskih in samoupravnih izbolj- 
šav. Čeprav sta v naših delovnih organizacijah podana osnovna pogoja za 
uspešno uveljavljanje ustvarjalnih sil naših delovnih ljudi, tu mislim na de- 
lavsko samoupravljanje in realno materialno osnovo, pa s tem seveda še ni 
rečeno, da je ta osnova dovolj, da bo intenzivna izumiteljska in izboljševalna 
dejavnost sama po sebi rastla dovolj hitro. V kolektivu je treba zanjo zagotoviti 
še vrsto drugih pogojev, ki izvirajo iz dveh osnovnih. Za daljša razdobja je 
treba definirati razvojno orientacijo gospodarske organizacije, v kateri se mora 
odražati trdna odločenost za intenzivno, specializirano in moderno industrijsko 
proizvodnjo. Nikoli ni dovolj podčrtana vloga specializacije za razvoj proiz- 
vodnih podjetij. To je neizogiben pogoj vsakega učinkovitega in sodobnega 
industrijskega razvoja. Hkrati pa je pogoj za učinkovito znanstveno razvojno 
delo, da se izumi in tehnične izboljšave izkoriščajo- v proizvodnih organizacijah. 
To se pravi, da znanstveno razvojno delo ne more biti samemu sebi namen. 
Ustvarjalno znanstveno-razvojno delo si bo lahko v razmeroma kratkem času 
pridobilo materialne osnove v gospodarskih organizacijah in uživalo vso pod- 
poro subjektivnih faktorjev kolektiva. 

V zvezi s pospeševanjem izumiteljskega in tehnično izboljševalnega dela 
v gospodarstvu pa ni zanemarjati tudi drugih pogojev, ki sta jih predloženo 
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gradivo in današnja razprava že dovolj osvetlila. Naj jih nekaj ponovim: 
Popularizacija izumiteljsitva v kolektivu, sodobna informacijska služba podjetja, 
pravilnik podjetja o izumih in tehničnih izboljšavah, ki naj bo- sestavni del 
sistema delitve dohodka v delovni organizaciji. Pravilnik naj nikakor ne zane- 
marja plačila za izume in izboljšave tudi tistim strokovnjakom, ki delajo na 
organizaciji ali tehničnem razvoju, če s svojim delom presežejo planirane učinke, 
ali če se ustvarijo celo učinki, ki so nad svetovnim povprečjem. Pravilnik bo 
moral nadalje določati, da se ustrezno nagradi vsak predlog za izboljšavo', pa 
če tudi je neizvedljiv ali neučinkovit, če ga predlaga član kolektiva, ki nima 
strokovne usposobljenosti. To bo prav gotovo spodbudilo prizadevanja za izbolj- 
šave in izume. Dober sistem strokovnega izobraževanja v podjetju in njegovi 
učni načrti nikakor ne smejo zanemarjati vloge izumiteljstva in tehničnih iz- 
boljšav. Pri tem se ne omejujmo samo na prikazovanje pomena te dejavnosti 
za razvoj gospodarske organizacije in družbe, temveč bo zelo koristno, če vklju- 
čimo v posamezne učne predmete tudi konkretne primere, kako so nastajali 
važni izumi nasploh posebej v stroki in v samem podjetju. Dandanes izum ni 
več plod slučaja, temveč je redno rezultat dolgotrajnega sistematičnega, koope- 
rativnega znanstvenega dela. Ta ugotovitev pa nikakor ne zmanjšuje pomena 
iznajdljivosti neposrednih proizvajalcev, saj je njihova pobuda čestokrat začetek 
ustvarjalnih rešitev in nadaljnjih znanstvenoraziskovalnih nalog. 

Želel bi še podčrtati pomembno vlogo, ki jo ima za iznajditeljstvo naša 
socialistična družba v svojem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Ta vloga je vse 
premalo upoštevana. Naša vzgojno-izobraževalna prizadevanja so še vedno pre- 
več usmerjena na pridobivanje znanja zavoljo znanja, na obremenjevanje spo- 
mina z množico faktov in na verbalizem, premalo pa na formiranje takšne 
osebnosti, ki bi znala svoje delo osredotočiti na iznajdljivo reševanje družbenih, 
delovnih, osebnih in tudi znanstvenih problemov. Tudi v tem je treba iskati 
vzroke za večkrat upravičene ocene, da naše tehnične in visoke šole ne dajejo 
takšnih kadrov, kakršne potrebuje gospodarstvo. Verjetno je tudi to eden 
izmed vzrokov, da so naše znanstveno-raziskovalne institucije in razvojni oddelki 
v naših podjetjih patentirali vse premalo izumov. 

Sile naših delovnih ljudi so na vseh področjih družbenega življenja že doka- 
zale svojo ustvarjalnost. Prepričani smo tudi, da bo znanstven o-raziskovaln o 
delo v naših institucijah in gospodarskih organizacijah doprineslo z izumi in 
tehničnimi izboljšavami ter z iznajdljivimi rešitvami tekočih proizvodnih pro- 
blemov svoj važen delež k intenzifikaciji našega gospodarstva. 

Prjedsednik Leopold Krese: Besedo ima poslanec inž. Bogo- Tomše. 

Inž. Bogo Tomše: Dovolite, tovarišice in tovariši poslanci, da to svojo 
razpravo povežem s svojimi izvajanji v prejšnji točki. Oslanjam se na dejstvo, 
da predstavlja izumiteljstvo nujno potrebno* nadaljevanje in dopolnitev raz- 
iskovalnega dela. Oslanjam se na to, da je izumiteljstvo tisti del intelektualnega 
razvojnega dela, ki sega najdlje v proizvodnjo, do zadnjega proizvajalca, ki 
s svojimi idejami, drobnimi izboljšavami, racionalizacijo in izumi prispeva k 
razvoju tehnike in našega gospodarstva. Da je izumiteljstvo odvisno od raz- 
iskovalnega dela, najbolj konkretno potrjuje vrednost tega dela. Izsledka, ki 
je že znan, v svetu ni mogoče patentirati, zamisli, ki ne predstavlja nobene 
vrednosti, niti pri nas niti v inozemstvu, pa ni potrebno zaščititi. 

7* 
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Iz poročila sledi, da je bilo leta 1961 v Jugoslaviji manj patentnih prijav 
kot npr. v Luxemburgu in da še od teh je bilo 60 °/o tujih. Se bolj zaskrbljujoča 
pa je ugotovitev, da je le 7 do 10 °/o prijav prišlo iz delovnih organizacij, ki so 
jih dali inženirji in tehniki, ostale patentne prijave pa so dali obrtniki, upo- 
kojenci itd. Ce pri teh odstotkih računamo, da je naša republika registrirala 
v 1962. letu 86 patentov, če računamo, da je lani bilo v Jugoslaviji registriranih 
približno toliko patentov kot v letu 1939 itd., se moramo vprašati, kako smo 
zaščitili in izkoristili delo naše tehnične inteligence, ki jo je vsaj petkrat toliko 
kot pred vojno? Prav gotovo so glavni vzroki za takšno stanje tisti, ki so našteti 
v poročilu začasnega odbora in ki jih ne bom ponavljal. Mišljenja pa sem, da 
so za tako stanje delno krivi tudi razlogi, ki sem jih navedel v prejšnji razpravi. 
To tembolj, če analiziramo, kaj doslej največ patentiramo. Mnoga naša podjetja 
so majhna in razdrobljena, imajo pa zelo širok proizvodni program. Tovarne, 
ki svoje proizvode opuščajo, hlastajo po novih. Vsak čas spreminjajo svoj 
proizvodni program in začenjajo proizvajati to, kar je začel nekdo drug z 
mislijo, da bo tu zaslužek lažji itd. Pri tem pa nimajo potrebe po nakupu pa- 
tentov ali po patentiranju lastnih zamisli. Edino specializacija in načrtno razvi- 
janje proizvodnega programa in proizvodnje same daje vrednost izumu in 
idejam v proizvodnji. Mnoge raziskovalne institucije nalogo teoretično rešijo 
in če je ta konkretna, je v rešitvi lahko mnogo svojevrstnih zamisli. Dokler 
pa ni uporabnika tega dela, dokler ti elaborati leže zloženi na policah, tako 
dolgo tudi strokovnjak nima niti potrebe niti interesa, da bi svoje zamisli 
zaščitil. 

Smatram, da mora biti naše raziskovalno delo tudi na naših univerzah in 
visokih šolah bolj usmerjeno v reševanje problemov za naše gospodarske orga- 
nizacije. Zato moramo že v šolah usmerjati kadre v reševanje problemov za 
gospodarstvo. Zmotno je mišljenje nekaterih, ki govore, da so ti problemi 
primitivni, mojstrski itd. Vendar rešiti jih moramo! Svojstvene zamisli pa je 
potrebno zaščititi posebno sedaj, ko se vedno bolj usmerjamo na tuja tržišča. 
Razen specializiranih patentnih inženirjev, ki jih pa žal še nimamo, morajo 
postati strokovnjaki v gospodarskih organizacijah in inštitutih, ki delajo na 
raziskovalnem delu, poslanci in poborniki izumiteljske miselnosti in jo razširjati 
v gospodarstvu in institucijah. Seveda pa bi morali dobiti že v šolah ali pa 
kasneje ustrezno izobrazbo. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo. (Ne javni se nihče.) 
Če ne, potem prosim poročevalca komisije za izumiteljstvo, da da svoje po- 
ročilo. 

Inž. Miloš Kobe: Odbor je bil na podlagi razprave in poročila mnenja, 
da predlagani osnutek v glavnem zajema bistvene ugotovitve, ki so bile podane 
v poročilu in v razpravi. Osnutek pa bi bilo treba dopolniti, kot je izzvenelo iz 
razprave, s stališča strokovnega izpopolnjevanja kadra na področja izumiteljstva. 
Zato odbor predlaga, da bi se na koncu 2. odstavka uvoda priporočila dodal 
naslednji stavek: »Večjo skrb bi bilo treba posvetiti tudi izobrazbi strokovnih 
kadrov s področja izumiteljstva in drugih področij industrijske lastnine in 
temu prilagoditi učne programe ustreznih šol.« 

Popravi naj se 3. točka priporočila, in sicer tako, da se izpusti stavek: 
»strokovni sveti gospodarskih zbornic naj z nuđenjem strokovne pomoči...« 
Odbor meni, da ni primerno, da bi prejudicirali, kateri organi gospodarskih 
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zbornic naj bi poskrbeli za nagradne natečaje, tehnične izboljšave in za stro- 
kovno pomoč, ampak da je to predvsem stvar same organizacije v okviru gospo- 
darskih zbornic. Drugih bistvenih popravkov odbor nima. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati v zvezi s pred- 
logom priporočila? (Ne javi se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem 
na glasovanje predlagano priporočilo, s popravki, ki so bili prečitani. 

Kdor je za predlog priporočila, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno sprejel predlog priporočila 
delovnim organizacijam s področja gospodarstva in zbornicam ter strokovnim 
združenjem o nalogah na področju izumiteljstva. 

Zaključujem to točko in prehajamo na 4. točko dnevnega reda, 
to je na vprašanja poslancev. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta tovarišico Erno Podbregar, da da od- 
govor Izvršnega sveta na vprašanje, ki ga je stavil na zadnji seji zbora poslanec 
Tomaž Tomažič. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši! Poslanec Tomaž Tomažič je 
stavil dve vprašanji. Prvo vprašanje se nanaša na zdravstveno zavarovanje upo- 
kojenih in onemoglih obrtnikov, drugo vprašanje pa se nanaša na pokojninsko 
in invalidsko žavarovanje obrtnikov na splošno. 

Prvo vprašanje se je glasilo takole: »Na kakšen primeren način in v katerem 
obdobju se predvideva dokončna rešitev zdravstvenega varstva upokojenih 
obrtnikov, na kakšen način in kdaj bo urejeno1 zdravstveno varstvo obrtnikov, 
ki so prenehali z obrtjo zaradi onemoglosti ali starosti in zakaj obvezni pri- 
spevek zasebnega obrtnika za zdravstveno varstvo ni odbitna postavka pri 
davčni odmeri. 

Odgovor na to vprašanje bi bil: 
Pri skladih za vzajemno pomoč obrtnikov, ki so bili ustanovljeni v letu 

1956 in 1957, so bili zasebni obrtniki na prostovoljni podlagi lahko zavarovani 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko. Z vključitvijo zasebnih obrtnikov v 
obvezno zdravstveno zavarovanje delavcev, ki velja od 1. julija 1962 dalje, pa 
so obrtniki seveda opustili svoje prostovoljno zdravstveno zavarovanje pri 
omenjenih skladih. Zaradi tega so izpadli dohodki teh skladov iz naslova pri- 
spevkov za zdravstveno zavarovanje, ki so jih do tedaj plačevali obrtniki, vklju- 
čeni sedaj v obvezno zdravstveno zavarovanje. Ti skladi so nudili zdravstveno 
varstvo nekaj časa tudi tistim svojim članom, ki so bili že starostno- oziroma 
invalidsko upokojeni. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za te namene, 
do katerega je prišlo zaradi izpada prispevkov obrtnikov, vključenih" v obvezno 
zdravstveno zavarovanje, pa so skladi za vzajemno pomoč obrtnikov ukinili 
zdravstveno varstvo za upokojene in onemogle obrtnike. Tako so ti obrtniki 
ostali brez zagotovljenega zdravstvenega varstva. Po določbah zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju lahko socialistične republike uveljavijo s svojim pred- 
pisom zdravstveno zavarovanje za osebe, ki niso zajete v zdravstveno zavaro- 
vanje po zakonu za zdravstveno zavarovanje in zakonu o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetijskih proizvajalcev. 

Naša republika je na osnovi tega pooblastila že uvedla zdravstveno zava- 
rovanje za uživalce stalnih priznavalnin, za osebe, ki dobivajo stalno družbeno 
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denarno pomoč in za zasebne gostilničarje. Ni torej ovire, da se z republiškim 
zakonom vpelje tudi zdravstveno zavarovanje za obrtnike, ki so upokojeni pri 
skladih za vzajemno pomoč obrtnikov in za tiste obrtnike, ki so zaradi starosti 
oziroma invalidnosti opustili opravljanje zasebne obrtne dejavnosti. Vprašanje 
zdravstvenega varstva teh oseb se pri nas že proučuje. Republiški zavod za 
socialno zavarovanje že pripravlja predlog za uvedbo zdravstvenega zavarovanja 
omenjenih oseb in pričakujemo, da bo ta predlog do konca letošnjega leta 
predložen Republiškemu sekretariatu za delo. Vendar moramo opozoriti pri 
tem na to, da gre v tem primeru za rešitev zelo perečega vprašanja. Gre 
namreč za to, ali so te osebe zmožne same plačevati prispevek za svoje zdrav- 
stveno zavarovanje, oziroma kdo naj plača prispevek za njihovo zdravstveno 
varstvo. Kolikor te osebe same, niti sedaj že obstoječi skladi za vzajemno pomoč 
obrtnikov ne bodo zmožni plačevati tega prispevka, bo treba seveda iskati 
drugačno rešitev, to se pravi, drug vir financiranja, za kar pa seveda še nimamo 
konkretnega predloga. 

Glede vprašanja, zakaj obvezni prispevek, ki ga plačujejo zasebni obrtniki 
za zdravstveno varstvo, ni odbitna postavka pri davčni odmeri, bi pojasnila, da 
po uredbi o davku na dohodek ni predvideno, da se ti prispevki štejejo med 
stroške poslovanja. Prav zaradi tega potem ni mogoče te prispevke odbijati od 
doseženega bruto- dohodka. Omenim naj še pojasnilo, ki ga je dal zvezni sekre- 
tariat za finance, da tudi delavci plačujejo svoj prispevek za zdravstveno zava- 
rovanje od bruto osebnih dohodkov in bi potem v tem primeru bile obremenitve 
teh dveh zavarovancev različne. 

Drugo vprašanje tovariša poslanca se glasi: Kdaj bo sprejet zakon o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju in ali se predvideva v njem tudi rešitev 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja zasebnih obrtnikov? 

Predlog temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju predvideva, da 
se bo s prvim januarjem 1965 uvedlo obvezno pokojninsko zavarovanje samo- 
stojnih obrtnikov. Doba opravljanja samostojne dejavnosti pred uvedbo pokoj- 
ninskega zavarovanja se bo obrtnikom vračuna vala v pokojninsko dobo pod 
pogojem, da bodo sami zagotovili potrebna sredstva za kritje obveznosti, ki 
nastajajo s priznanjem te dobe v pokojninsko dobo, in to v obsegu in na način, 
kakor bo to kasneje določeno z republiškim zakonom ali pa lahko s pogodbo, ki 
jo bo sklenila republiška skupnost socialnega zavarovanja z ustrezno poklicno 
organizacijo, npr. zbornico. 

Predlog temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, kot vam je znano, 
je že bil v razpravi na odborih zvezne skupščine. Zvezna skupščina pa bo, kot 
predvidevamo, o njem razpravljala na enem od prihodnjih zasedanj, vsekakor 
pa še letos, ker pričakujemo, da bo zakon z novim letom stopil v veljavo. 

Glede invalidskega zavarovanja bi lahko povedala, da je zvezni sekretariat 
za delo že pripravil teze za zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o inva- 
lindskem zavarovanju. Te teze pa predstavljajo za enkrat le uskladitev zakona 
o invalidskem zavarovanju s predlogom, oziroma z osnutkom novega temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju. Načrt zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o invalidskem zavarovanju bo prav tako še do konca letošnjega leta 
predložen Zveznemu izvršnemu svetu. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Tomažič, se z odgovorom zado- 
voljuješ? 
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Tomaž Tomažič (govori iz klopi): Tovariš predsednik! Z odgovorom 
se zadovoljujem. Ker pa je odgovor zelo obširen, prosim, da si mi ga predloži 
tudi pismeno, da bi ga lahko proučil in analiziral in da bi se tako lahko na 
prihodnji seji dokončno opredelil. 

Predsednik Leopold Krese: Je morda še kakšno vprašanje? (Ne 
javi se nihče.) Kot sem že v začetku rekel, bo na pismeno vprašanje poslanca 
inž. Tesovnika odgovoril Izvršni svet na prihodnji seji našega zbora. 

Ker drugih vprašanj ni, ugotavljam, da je s tem dnevni red današnje seje 
izčrpan in zaključujem sejo. Prihodnja seja bo sklicana pismeno. 

(Seja je bila zaključena ob 14. uri.) 



PROSVETNO - KULTURNI ZBOR 

14. seja 

(18. novembra 1964) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Ivo Tavčar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
14. sejo Prosvetno-kulturnega zbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jože Tiran, Jovita Podgornik, Veljko 
Troha, Franc Lesnik, Ive Šubic in Ciril Cvetko. Glede na to ugotavljam, da je 
zbor sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 13. seje Prosvetno-kulturnega zbora; 
2. vprašanja poslancev; 
3. obravnava problematike s področja založništva; 
4. obravnava problematike s področja knjižničarstva. 
Ima kdo kakšno pripombo k predlaganemu dnevnemu redu? (Ne javi se 

nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika prejšnje seje. Ima kdo kakšno pripombo k osnutku zapisnika 13. seje 
zbora? (Nihče.) Ce ne, menim, da je predloženi osnutek zapisnika 13. seje 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na vprašanja po- 
slancev. 

Poslanec Lojze Pevec je zastavil vprašanje v zvezi z načrtovanjem gradenj 
v šolstvu, s posebnim ozirom na predvideno gradnjo šole v Radljah ob Dravi: 
prosim tovariša Borisa Lipužiča, republiškega sekretarja za šolstvo, da odgovori 
na to vprašanje. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! V skladu s stališči 
Skupščine SR Slovenije glede politike na področju šolstva v obdobju 1964/70 
ter na podlagi osnutka perspektivnega programa razvoja šolstva je Republiški 
sekretariat za šolstvo izdelal konkretni investicijski program za leto 1965, ki 
med drugim predvideva, da bi bilo treba zgraditi 90 000 m2 osnovnošolskega 
prostora, kar bi terjalo okoli 12 milijard 500 milijonov dinarjev. Ce računamo, 
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da bi bilo treba zgraditi v 7 letih za potrebe osnovnega šolstva najmanj okoli 
430 000 m2 šolskih površin, in če hočemo nadomestiti, kar je že zamujeno, potem 
v letošnjem letu 90 000 m2 ni pretirano. Zlasti, če upoštevamo odpravo tretje 
in deloma druge izmene pouka v urbaniziranih industrijskih krajih, organizacijo 
varstva šoloobveznih in predšolskih otrok ali celo celodnevnega bivanja za del 
učencev, preselitev šol iz mnogih dotrajanih zgradb in tako dalje, potem je 
nujno treba pospešeno izgrajevati nov sodoben funkcionalen šolski prostor. 

Republiški sekretariat za šolstvo meni, da je mogoče hitreje in ceneje 
zgraditi potrebni šolski prostor s standardizacijo in tipizacijo gradbenih ele- 
mentov in opreme. Posebna skupina strokovnjakov-projektantov pri Repu- 
bliškem sekretariatu za šolstvo je izdelala tehnična navodila in normative za 
projektiranje šolskih, zgradb, ki naj bi jih zgradili v letu 1965 po polmontažnem 
načinu. Izdelani so normativi glede šolskega zemljišča, prostora, opreme in 
drugih zahtev, zlasti osvetlitve, zračenja, ogrevanja, instalacij, konstrukcij in 
materialov, kakor tudi glede tipizacije določenih elementov, kot so okna, vrata, 
stropna konstrukcija, instalacijski vozli itd. 

Republiški sekretariat za šolstvo je proučil programe razvoja šol v posa- 
meznih občinah in v njih predvidene prioritetne gradnje v smislu stališč Skup- 
ščine SR Slovenije. Izdelal je predlog, po katerem naj bi se občine, ki bodo 
previdoma gradile nove šole, vključile v tako organizirano gradnjo šol, medtem 
ko bi v prihodnjem letu ostale občine, ki že imajo izdelane projekte in so že 
začele z gradnjo, nadaljevale z zidavo novih šol in adaptacij po že izdelanih 
projektih. Doslej se je 27 občin, kjer je gradnja novega šolskega prostora najbolj 
pereča, že vključilo v program opisane gradnje šol, ki jo bo koordiniral Repu- 
bliški sekretariat za šolstvo. Po posvetih in dogovorih z občinami in 11 projek- 
tantskimi organizacijami bo predvidoma do začetka gradbene sezone v letu 
1965 pripravljenih 22 glavnih projektov za gradnjo osnovnih šol v fizičnem 
obsegu okoli 60 000 m2. Razen teh pa bo v prihodnjem letu izdelanih še 6 pro- 
jektov, ki jih bodo občine uporabile za gradnjo kasneje. Projektantske orga- 
nizacije pa bodo sedaj sklenile pogodbe z občinami, ki so investitorji posa- 
meznih objektov. 

Republiški sekretariat za šolstvo je analiziral tudi financiranje teh inve^ 
sticij in možne vire sredstev, pri čemer je upošteval, da bodo razen zbranih 
sredstev iz občinskih proračunov in iz prispevkov delovnih organizacij na 
območju posameznih občin potrebna tudi določena intervencijska sredstva re- 
publike, zlasti v šibkejših občinah, ki naj bi jih te prejele kot dopolnilna na- 
menska sredstva za gradnjo šol. Razen teh sredstev bodo nedvomno potrebna 
tudi bančna posojila. Možnosti za financiranje gradnje šol Republiški sekretariat 
za šolstvo že dlje časa intenzivno proučuje skupaj z Republiškim sekretariatom 
za finance in drugimi organi; čimprej bodo potrebne končne odločitve, nepo- 
sredno povezane z republiškim zakonom o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti ter delitvijo med republiko in občinami, pa tudi s smernicami republiškega 
družbenega plana in z investicijsko politiko v prihodnjem obdobju. V okviru 
teh rešitev bo treba zagotoviti potrebna sredstva za gradnjo šol tudi v občinah, 
ki nujno potrebujejo nove šole, pa ne zmorejo z lastnimi sredstvi oziroma s 
sredstvi gospodarskega potenciala na svojem območju zagotoviti izgradnje novih 
šol. Ne glede na končne rešitve glede potrebnih investicijskih sredstev smo 
skupaj z občinami in projektantskimi organizacijami že pristopili k organizaciji 
projektiranja novih šolskih zgradb, da bi za gradnjo spomladi 1965 bilo vse, 
kar je potrebno, pripravljeno. 
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Tudi zidava novega trakta osnovne šole v Radljah ob Dravi je vključena v 
ta program, pri čemer je Republiški sekretariat za šolstvo v svojem predlogu 
za dodelitev namenskih dopolnilnih sredstev za gradnjo šol upošteval tudi po- 
trebe občine Radlje ob Dravi. Pod kakšnimi pogoji bo mogoče realizirati grad- 
njo šol, pa bo odvisno od faktorjev, ki sem jih že zgoraj omenil. 

Republiški sekretariat za šolstvo je obvestil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije o programu gradnje šol v letu 1965' ter o potrebnih ukrepih; Izvršni 
svet se je s tem strinjal. Republiški sekretariat za šolstvo je prav tako obvestil 
Izvršni svet, da je za projektiranje nujno potrebnih 30 milijonov dinarjev, ki 
bi jih dobile posamezne šibkejše občine kot investitorji že sedaj na račun pred- 
videnih namenskih dopolnilnih sredstev za gradnjo šol; ta sredstva potrebujejo 
za sklenitev pogodb s projektantskimi organizacijami. Prošnjo za dodelitev teh 
sredstev smo poslali skladu SR Slovenije za negospodarske investicije. 

Republiški sekretariat za šolstvo meni, da bo treba z republiškimi namen- 
skimi dopolnilnimi sredstvi intervenirati tudi pri nekaterih gradnjah šol, do- 
zidavah in adaptacijah, ki ne bodo iz že omenjenih vzrokov vključene v pol- 
montažno gradnjo; ker pa je izgradnja šolskega prostora nujna, je potrebna 
tudi pomoč širše družbene skupnosti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Se poslanec Alojz Pevec zadovoljuje z od- 
govorom? 

Alojz Pevec: Da, prosim le, če bi lahko dobil odgovor tudi pismeno. 

Predsednik Ivo Tavčar: To bomo uredili. 

Nadalje je zastavil vprašanje poslanec Branko Babič, in sicer v zvezi s 
plačevanjem prispevkov na honorarje predavateljev — zunanjih sodelavcev 
določenih izobraževalnih ustanov. Na vprašanje bo odgovoril republiški sekretar 
za finance Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Odgovarjam na vpra- 
šanje Branka Babiča, poslanca Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slo- 
venije glede plačevanja prispevkov oziroma davkov na honorarje predavateljev 
na tečajih in seminarjih, organiziranih za izobraževanje odraslih. Od omenjenih 
honorarjev se je do sedaj obračunaval davek na dohodke od avtorskih pravic. 
Po stališču, ki ga je zavzela Služba družbenega knjigovodstva, pa je treba od 
teh honorarjev plačevati vse prispevke po pravilniku o obračunavanju in pla- 
čevanju osebnega dohodka iz delovnega razmerja. 

Vprašanje se glasi: »S čim se opravičuje taka politika obdavčevanja in 
komu naj služi? Prav gotovo ne stimulira izobraževanja niti pri posameznih 
niti pri delovnih organizacijah. Če se skuša s tem obdavčiti honorarne preda- 
vatelje, bi bilo treba eventualno pretirano honorarno zaposlitev in zaslužke v 
zvezi s tem zajeti na drugačen način.« 

Odgovor: Prehod na plačevanje prispevkov, določenih za osebne dohodke 
iz delovnih razmerij, namesto dosedanjega davka na dohodek od avtorskih 
pravic, je nedvomno občutno otežkočil financiranje izobraževanja odraslih. S 
tem v zvezi je zvezni sekretariat za finance v posebnem pojasnilu z dne 10. no- 
vembra zavzel stališče, da se taki honorarji obravnavajo kot dohodki od avtor- 
skih pravic, od katerih se obračunava in plačuje le davek od avtorskih pravic 



14. seja 107 

in to ne glede na osebnost predavatelja in temo predavanja s pogoji, da ti 
honorarji niso določeni v stalnem mesečnem znesku, da obravnavani tečaji in 
seminarji nimajo značaj šole ter da slušatelji na njih ne pridobijo določene 
šolske kvalifikacije. To stališče je bilo upoštevano^ pri vsakokratnem reševanju 
zadevnih problemov v praksi, na tej osnovi se je tudi od honorarjev za pre- 
davanja na delavskih in ljudskih univerzah obračunaval le davek na dohodek 
od avtorskih pravic, ker te ustanove niso verificirane za izdajanje družbeno- 
verifikacijskih spričeval. 

Isto stališče je zvezni sekretariat za finance ponovno zavzel v svojem po- 
jasnilu z dne 15. julija tega leta. 

Služba družbenega knjigovodstva pri Narodni banki Jugoslavije, glavna 
centrala v Beogradu pa je v svojem »Glasniku« zavzela stališče, da se od vseh 
honorarjev predavateljev in zunanjih sodelavcev za predavanja po vnaprej 
določenem programu na tečajih, večernih šolah in slično, ne glede na to, ali 
se na njih pridobi strokovna in šolska kvalifikacija ali ne, in ne glede na to, 
če taki tečaji služijo za pripravo posameznikov ali skupin za polaganje dolo- 
čenih izpitov, plačujejo vsi prispevki kot iz osebnih dohodkov. Tudi to, ali se 
honorar plačuje od ure, ali je določen v stalnem mesečnem znesku, nima ni- 
kakršnega vpliva na to obveznost. Zavzeto stališče službe je torej načeloma v 
nasprotju s pojasnilom zveznega sekretariata za finance. Na to nasprotje je 
Služba družbenega knjigovodstva pri centrali Narodne banke Slovenije 10. ok- 
tobra in ponovno 17. oktobra 1964 opozorila Službo družbenega knjigovodstva 
pri glavni centrali v Beogradu. Vendar omenjena služba vztraja na stališču, 
da pri presoji obračunavanja obveznosti od honorarjev ni odločilno, ali se na 
tečajih pridobi šolska ali strokovna kvalifikacija, temveč le, ali imajo predava- 
nja obeležje iz 3. člena zakona o avtorskih pravicah. 

Tak je dopis službe družbenega knjigovodstva z dne 22. oktobra in 3. no- 
vembra 1964. Na tej podlagi služba družbenega knjigovodstva terja obračun 
navedenih prispevkov. 

Republiški sekretariat za finance je s posebno vlogo zaprosil zvezni sekre- 
tariat, naj poskrbi za uskladitev stališč in ponovno podčrtal posledice, ki bi jih 
glede izobraževanja odraslih imelo ostrejše obračunavanje teh honorarjev. 

Drugo vprašanje: »Ali lahko služba družbenega knjigovodstva mimo vseh 
priporočil in stališč predstavniških organov samovoljno izdaja tolmačenja pra- 
vilnikov oziroma uredb Zveznega izvršnega sveta in to na način, ki je v na- 
sprotju z našo splošno kulturno-prosvetno politiko in stališči?« 

Odgovor: To vprašanje bo brez dvoma razčiščeno ob reševanju prvega 
vprašanja. 

K vprašanju, kako enkrat za vselej preprečiti, da se z retroaktivno veljav- 
nostjo določajo finančne obveznosti, ki bistveno posegajo v ustvarjanje in deli- 
tev dohodka izobraževalnih ustanov, pojasnjujem, da Služba družbenega knji- 
govodstva pri centrali v Sloveniji, v okrožnici, naslovljeni na vse poslovne 
banke v Sloveniji, izrecno navaja, da se nova stališča glede plačevanja pri- 
spevkov uporabljajo od dneva njihove veljave; torej ne z retroaktivno veljav- 
nostjo. Če bo morda v posameznem konkretnem primeru zavzeti drugačno 
stališče, bo seveda to treba popraviti. 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanec Branko Babič zadovoljen z danim 
odgovorom? 
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Branko Babič: Kot se mi zdi, je odgovor izzvenel v tem smislu, da 
se zaradi obstoječih predpisov ne da nič narediti. Ce sem morda napačno razu- 
mel, naj me, prosim, tovariš sekretar popravi. 

Seveda je s takim odgovorom težko biti zadovoljen. Lahko samo rečem, 
da pojasnila sprejmem na znanje, s tem, da moramo še naprej razmišljati, 
kako bi vendarle dosegli spremembo predpisa, ki tako težko obremenjuje prav 
ustanove za izobraževanje odraslih, za katere vsi vemo, kako pomembne so. 

Pravkar sem dobil odgovor na troje vprašanj, postavil pa sem še četrto, 
ki se glasi: »Prosvetno-kulturni zbor Skupščine Socialistične republike Slove- 
nije naj posreduje pri zveznih organih, da se razveljavi omenjeno navodilo in 
da se finančni predpisi čimprej uskladijo z našimi splošnimi načeli in stališči 
na področju izobraževanja sploh in še posebno na področju izobraževanja 
odraslih.« 

S tem v zvezi ne vem, ali Skupščina oziroma Prosvetno-kulturni zbor 
lahko zavzame stališče o tem, da so predpisi škodljivi, oziroma taki, da ovirajo 
razvoj izobraževanja odraslih in da se zato zavzame pri ustreznih zveznih 
organih, da se ti predpisi popravijo. To postavljam zboru kot vprašanje, in 
če zbor o tem lahko sklepa, predlagam, da sprejme tak sklep. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi morda tovariš Cvenk kaj dodati k temu, 
kar je že povedal? Prosim. 

Miran Cvenk: Primer, da sekretariat za finance zavzema določeno 
stališče, Služba družbenega knjigovodstva pa ga potem spremeni, se je že več- 
krat ponovil. Mislim, da je obravnavano vprašanje treba rešiti v Beogradu, 
kajti kdo je tisti, ki lahko tolmači zvezne zakone, ali služba družbenega knjigo- 
vodstva, ali sekretariat za finance? 

Glede vprašanja, ki ga je postavil poslanec Babič, je naš sekretariat po- 
novo zahteval, naj se v Beogradu razčisti, katero stališče je pravilno: ah stališče, 
ki ga je zavzel sekretariat za finance, ali stališče, kot ga tolmači služba druž- 
benega knjigovodstva. 

Ce bi pri tem posredovala svoje stališče še Skupščina, bi bilo to vprašanje 
hitreje rešeno. 

Predsednik Ivo Tavčar: Glede pripombe poslanca Branka Babiča po- 
jasnjujem, da je bila zastavljena v okviru poslanskega vprašanja in da na 
dnevnem redu ni razprava o tem, kaj bo sklenil Prosvetno-kulturni zbor. V 
tem primeru bi morali dati vprašanje na dnevni red, česar pa poslanec Babič 
ni predlagal. 

Osebno menim, da bi bilo smotrno glede na zahtevo Republiškega sekre- 
tariata za finance počakati na odgovor Zveznega sekretariata. Šele pozneje pa 
bi nadaljevali razpravo o tem, kaj storiti. Se poslanec Babič strinja s takšnim 
odgovorom? 

Branko Babič: Se strinjam. (K besedi se prijavi poslanec Ludvik 
Gorčan.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Poslanec Ludvik Gorčan hoče nekaj pri- 
pomniti. Ali nameravaš v zvezi s .tem zastaviti svoje vprašanje? (Da.) Moram 
te opozoriti, da o tem vprašanju ne začenjamo razprave. Kot sem rekel, če se 
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domenimo, da začnemo razpravo o posameznem vprašanju, je to treba vnesti 
v dnevni red. Ce pa imaš posebno vprašanje, te prosim, da počakaš, pa čeprav 
mogoče v zvezi s tem, ker moramo najprej izčrpati že zastavljena vprašanja. 

Prosim, da republiški sekretar za šolstvo Boris Lipužič odgovori na vpra- 
šanje, ki ga je zastavil poslanec Boris Mikoš. 

Boris 'Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci! Odgovor na vpra- 
šanje poslanca Borisa Mikoša je naslednji: 

Z rebalansom republiškega proračuna, ki ga je sprejela Skupščina SR Slo- 
venije 5. junija 1964, so bila dodeljena skladu SRS za negospodarske investicije 
intervencijska sredstva republike za investicijske potrebe osnovnih šol v zne- 
sku 421 milijonov dinarjev. O razdelitvi teh sredstev je na podlagi predloga 
Republiškega sekretariata za šolstvo razpravljal upravni odbor tega sklada 
dne 22. junija 1964. Občinske skupščine so bile kot investitorji obveščene o 
višini in pogojih glede dodeljenih sredstev 1. julija 1964. Pogodbe so bile skle- 
njene med skladom in naslednjimi občinami: Zagorje, Trebnje, Novo mesto, 
Sevnica, Sežana, Nova Gorica, Šentjur, Šmarje, Laško, Lenart, Idrija, Ormož, 
Ribnica, Ptuj, Murska Sobota, Brežice in Tolmin. 

V oktobru je sklad zašel v denarne težave, ker Splošna gospodarska banka 
ni nakazala na njegov račun zneska 1 milijarde dinarjev, ki ga je bila dolžna 
po družbenem planu in sklenjeni pogodbi; to je bilo urejeno šele v začetku 
novembra. Zaradi tega nekatere občine v oktobru niso več mogle črpati odo- 
brenih sredstev in je ponekod prišlo do težav pri izplačevanju situacij izva- 
jalcem gradbenih in drugih del na šolskih objektih ali celo do začasne pre*- 
kinitve del. Ponekod pa tudi občinske skupščine niso pravočasno zagotovile 
svoje participacije oziroma potrebne dokumentacije. 

Konkretno stanje pri posameznih objektih je naslednje: 
Občina Zagorje: Gradnjo nove osnovne šole v Zagorju so pričeli že pred 

odobritvijo republiškega kredita. Sola bo dograjena do konca leta 1964. Dela 
sicer potekajo normalno, toda Splošna gospodarska banka in Komunalna banka 
Ljubljana sta z izplačevanjem situacij v zaostanku za 29 milijonov dinarjev. 
Razen odobrenega kredita v znesku 50 milijonov dinarjev je bilo v oktobru 
iz sklada odobrenih še dodatnih 25 milijonov dinarjev potrebnega kredita za- 
radi podražitve del in nabave opreme. Vsa sredstva bodo izkoriščena do konca 
leta 1964. 

Občina Trebnje: Doslej so od odobrenih 40 milijonov dinarjev za osnovno 
šolo v Trebnjem izkoristili šele 15 milijonov. Občina opravičuje zaostanek s 
tem, da so v zadnjih treh mesecih opravljali v objektu obrtniška dela, za kar 
pa so prejeli račun šele po opravljenih delih. Občina zagotavlja, da bodo vsa 
sredstva vključno s kasneje odobrenimi 25 milijoni dinarjev do konca leta v 
celoti izkoriščena. 

Občina Novo mesto: Dozidavi osnovnih šol v Šmihelu in Vavti vasi sta 
izvršeni; dozidani šolski prostor se že uporablja za pouk. Sredstva v znesku 
35 milijonov dinarjev bodo v celoti izkoriščena. 

Občina Sevnica: Nova osnovna šola brez upravnega trakta, ki vključuje 
prostore za šolsko prehrano in varstvo otrok, ter brez telovadnice, je bila 
odprta 12. nov. 1964. 32 milijonov dinarjev kredita bo v celoti izčrpanih. Prav 
tako bodo v celoti izkoriščena sredstva v znesku 5 milijonov dinarjev za že 
opravljeno adaptacijo šole na Razborju pri Sevnici. Za dograditev upravnega 
trakta, torej za dela, ki bi bila lahko v letošnjem letu izvršena, potrebujejo še 
21 milijonov dinarjev. 



110 Prosvetno-kulturni zbor 

Občina Sežana: Gradbena dela na osnovni šoli Hrpelje potekajo v redu 
in se bodo nadaljevala še v decembru in januarju. Občina je najprej izkoristila 
lastna sredstva, ima pa odobren potreben akreditiv v celoti. Odobrena sredstva 
bodo povsem uporabljena v januarju 1965. 

Občina Nova Gorica: Občina ni imela urejene lastne udeležbe za gradnjo 
nove Osnovne šole, zato se je zavlekla garancija banke, kar je oviralo pričetek 
gradbenih del. Sedaj je sklenjena pogodba z izvajalcem gradbenih del, odprt 
je potreben akreditiv, sredstva v znesku 30 milijonov dinarjev pa bodo v celoti 
uporabljena v februarju 1965. 

Občina Šentjur: Dela pri gradnji nove osnovne šole v Slivnici so oprav- 
ljena 75'%. Odobrenih imajo 25 milijonov din kredita, računi še niso vnov- 
čeni, deloma zato, ker niso ustrezali predpisom banke, delno pa, ker ni bila 
doslej urejena participacija občine. Sredstva bodo porabljena do konca leta. 

Občina Šmarje pri Jelšah: Z gradnjo nove šole v Kozjem so pričeli brez 
gradbenega dovoljenja, ki ga brez ustreznega potrdila službe družbenega knji- 
govodstva ne morejo izdati. Služba družbenega knjigovodstva zahteva, da za- 
gotovijo celotno investicijsko kvoto, občina pa ima zagotovljena sredstva le 
za prvo etapo gradnje. Ker so z gradnjo kljub temu začeli, imajo še nekaj ne- 
plačanih situacij, Vendar brez gradbenega dovoljenja sredstev ne morejo črpati. 

Občina Laško: Občina še ni zagotovila lastne participacije ob republiškem 
kreditu 7,5 milijona dinarjev za adaptacijo osnovne šole v Laškem; prav tako 
še niso pripravili potrebne dokumentacije. Na občini zagotavljajo, da bodo iz- 
polnili potrebne pogoje in da bodo lahko izkoristili vsa potrebna sredstva še 
letos. 

Občina Lenart: Niso imeli pravočasno izdelane potrebne dokumentacije za 
adaptacijo šole v Lokavcu. Z deli bodo pričeli konec novembra. Do konca leta 
bodo predvidoma od 10 200 000 dinarjev porabili približno 4 milijone dinarjev. 
Prosili bodo za prenos neizkoriščenih sredstev v prihodnje leto. Adaptacijska 
dela bodo izvršena do maja 1965. 

Občina Idrija: Načrti in prednačrti za gradnjo šole v Spodnji Idriji so bili 
izdelani že pred dvema letoma. Zaradi podražitve gradbenih del so morali 
zvišati predračune, zaradi česar gradnje niso1 mogli pričeti. Sedaj je to urejeno, 
tudi lastno udeležbo so zagotovili. Ovira jih postopek službe družbenega knji- 
govodstva, ki zahteva zagotovitev celotne investicijske kvote, medtem ko imajo 
z lastno udeležbo in z odobrenim republiškim kreditom zagotovljena le sredstva 
za gradnjo v letošnjem letu. 

Občina Ormož: Graditev šole v Središču zahteva večja sredstva kot je 
bilo prvotno predvideno, deloma zaradi spremembe projektov, deloma zaradi 
podražitve. Tehnična dokumentacija je še v izdelavi; predvidoma bo od odobre- 
nih sredstev v višini 30 milijonov dinarjev izkoriščenih samo 7, milijonov. 
Ostala sredstva bodo izkoristili v začetku prihodnjega leta. Za izvedbo celot- 
nega projekta pa bodo potrebovali še dodatna posojila. 

Občina Ribnica: Zaradi predpisov o potresnih področjih, ki so jih morali 
pri projektiranju upoštevati, se je izdelava projektov zakasnila. Z gradnjo so 
pričeli v oktobru. Doslej so izkoristili sredstva iz lastne udeležbe, republiška 
sredstva bodo izkoristili do konca leta. 

Občina Ptuj: Občina je zaprosila za prenos sredstev na šolo Osojnik v 
Ptuju. Občini je bil virman v soglasju z Republiškim sekretariatom za šolstvo 
odobren, in sicer v višini 14 milijonov din. Iz sredstev, namenjenih za šolo 
Zavrč, je bilo tako prenesenih 10 milijonov, iz sredstev za šolo Videm'pa 4 mi- 
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lijone. Prenos je bil izvršen s pogojem, da občina ta sredstva v prihodnjem 
letu vrne in jih namensko izkoristi. 

Občina Murska Sobota: Sola v Križevcih bo v letošnjem letu dograjena 
in tudi sredstva bodo v celoti porabljena. 

Občina Brežice: Z novogradnjo šole v Veliki Dolini niso mogli pričeti, ker 
ni bila zagotovljena lastna participacija. Sedaj so sredstva zagotovljena, prav 
tako pa imajo tudi odprt akreditiv za koriščenje republiških sredstev. Pričeli 
so z deli in bodo vsa sredstva letos izkoristili. 

Občina Tolmin: Neporavnane obveznosti za popravila šol na območju Bre- 
ginja so že v celoti izplačane, tako iz republiških virov, kot iz sredstev občine. 

Sklad SR Slovenije za negospodarske investicije je v oktobru odobril še 
po 25 milijonov din posojil za dograditev osnovnih šol v Zagorju in Trebnjem, 
tako da je skupna odborena vsota iz sklada 471 milijonov din. Do konca leta 
1964 bodo ta sredstva predvidoma izčrpana 80 ®/o, ostala pa v prvih mesecih 
1965. leta. 

Pripominjamo, da je bil rebalans republiškega proračuna izvršen šele sredi 
leta in so' zaradi pomanjkanja lastnih sredstev za celotno gradnjo nekatere 
občine lahko pristopile k pripravi potrebne dokumentacije za začetek gradnje 
šele po sporočilu o odobrenih republiških sredstvih. 

Med tem časom so bili izdani tudi poostreni predpisi glede investicij, na 
podlagi katerih je služba družbenega knjigovodstva izdala nove predpise o 
zagotovitvi sredstev za investicije; po teh morajo biti zagotovljena vsa potrebna 
sredstva za celotno izgradnjo, bodisi v obliki bančne garancije, bodisi v obliki 
akreditiva; ni dovolj, da so zagotovljena sredstva za etapno gradnjo v enem 
letu, razen v primeru, če gre za objekte, ki so že po etapah funkcionalno uspo- 
sobljeni za uporabo. 

V nekaterih občinah so pokazali tudi premalo prizadevnosti, da bi čimprej 
uredili potrebno dokumentacijo in izpolnili pogoje za začetek gradnje, kar se 
izraža tudi v pojasnilih glede poteka gradnje posameznih objektov. 

Ker je poslanec Boris Mikoš postavil tudi vprašanje, kako poteka korišče- 
nje sredstev v višini 105 milijonov dinarjev, ki so bila z rebalansom namenjena 
kulturnim institucijam, naj dodam še kratko pojasnilo o tem. 

Narodna galerija, Modema galerija, Etnografski muzej, Slovenska filhar- 
monija in Prirodoslovni muzej so sredstva v skupnem znesku 16 milijonov 
izkoristili do 30. oktobra 1964 100 °/o, Slovenska matica pa vsoto 5 milijonov 
s 96 %. Do delnega zastoja koriščenja sredstev je prišlo pri Slovenskem narod- 
nem gledališču, gre za vsoto 50 milijonov, ker se je zavlekla garancija okrajnih 
sredstev. Sedaj je to urejeno in so se dela že pričela. Pri arboretumu Volčji 
potok, kjer gre za 20 milijonov din, je prišlo do zastoja, ker niso bili pravo- 
časno izdelani načrti. Investicijski program je sedaj odobren in so se prva dela, 
to je izkop gradbene jame in nabave opeke, že pričela. 

Sredstva za kulturne investicije bodo porabljena do konca leta z najmanj 
80 "/o, preostanek pa v začetku leta 1965. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala lepa. Je poslanec Boris Mikoš zado- 
voljen z odgovorom? (Da.) Ludvik Gorčan želi postaviti vprašanje. Prosim. 

, Ludvik Gorčan: V zvezi z vprašanjem poslanca Babiča bi rad po- 
stavil vprašanje glede nadaljnjega obstoja delavskih univerz, če se reševanje 
plačevanja prispevkov zavleče. 
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Smo namreč informirani, da je na dopis Zveze delavskih univerz službi 
družbenega knjigovodstva v Beogradu prišel negativen odgovor, ki pravi med 
drugim: »Pod ovim okolnostima služba nema osnova za izmenu svog stava bez 
obzira, što isti nemaju potvrdu Vrhovnog privrednog suda. Ukoliko se neki 
narodni univerzitet s područja SR Slovenije ne slaže za iznetim stavom službe, 
može pokreniti upravno-računski spor i po spornom pitanju izdejstvovati pre- 
sudu Vrhovnog privrednog suda, koja če biti obavezna i za službu.« 

Smatram, da bi bilo le treba zavzeti stališče, kaj in kako v bodoče. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ker je predstavnik Izvršnega sveta republi- 
ški sekretar za finance že odšel, je seveda težko dati odgovor na zastavljeno 
vprašanje. Zato bo mogoče odgovoriti na to vprašanje šele na prihodnji seji, 
hkrati z obvestilom, kakšen odgovor bo dobil Republiški sekretariat za finance 
za svoje vprašanje. 

Prosim, poslanec Slavko Smerdel. 

Slavko Smerdel: Predlagam, da se glede na zelo škodljivo izvajanje 
navodil službe družbenega knjigovodstva imenuje začasni odbor, ki naj prouči 
nastalo situacijo in vpliv teh navodil na področje izobraževanja odraslih, ozi- 
roma na nadaljnji obstoj delavskih univerz v Sloveniji. 

Vemo, da smo na področju izobraževanja odraslih že tako ali tako v zelo 
težki situaciji in da . je ogromno kadrov odšlo prav zaradi težkih materialnih 
pogojev. Smatram, da bi ta ukrep lahko negativno vplival na nadaljnji razvoj 
izobraževanja odraslih in na institucije, ki se s tem ukvarjajo. Zato bi bilo 
treba sestaviti odbor, ki bi proučil ta problem in ga na naslednji seji Prosvetno- 
kultunega zbora dal na dnevni red. 

Predsednik Ivo Tavčar: V zvezi s tem predlogom bi rad pripomnil 
tole: Ko smo razpravljali o izobraževanju odraslih, smo ustanovili začasni odbor 
za izobraževanje odraslih. Najbrž bi bilo najbolj smotrno, da oživimo ta odbor, 
ki naj z zastavljenimi vprašanji poslancev sam neposredno vzpostavi določene 
stike na pristojnih mestih in na prihodnji seji poroča zboru. Čeprav je ta pred- 
log nekoliko izven naše procedure, se mi zdi glede na toliko zastavljenih vpra- 
šanj smotrno, da se tako dogovorimo. 

Prosim, poslanec France Štiglic ima tudi vprašanje. 

France Štiglic: Ker že govorimo o službi družbenega knjigovodstva, 
ki ne prizadeva samo izobraževanja odraslih, marveč tudi nekatere druge 
kulturno-prosvetne dejavnosti, analogno smatram, da lahko začasni odbor za 
film začne reševati podobno vprašanje. 

Držeč se nekega starega predpisa iz leta 1952, pa niti ne popolnoma točno, 
zahteva služba družbenega knjigovodstva od producentskega podjetja »Viba- 
film«, da izkaže za preteklo leto okrog 50 milijonov dohodka, češ da je prehitro 
pokrivalo izgubo pri drugih filmih. Stvar je nekoliko v nasprotju z zdravim 
razumom, ker je normalno, da gospodarska organizacija, če ima sredstva, 
npr. za pokritje nerentabilnih filmov, ki ne bodo prinesli denarja nazaj, te 
čimprej pokrije, da je tako likvidna in da lahko za prihodnje načrtno razporeja 
svoja finančna sredstva. Služba družbenega knjigovodstva pa nasprotno zahteva, 
da je treba izgubo pokriti šele v petih letih, kar pomeni, da mora podjetje, 
kljub temu, da ima denar, pokrivati izgubo pet let in npr. letos izkazovati 
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dobiček, drugo leto pa bo zaradi tega, če bo poslovala z izgubo, zabredla v še 
večjo izgubo. To je zvezano tudi z velikimi dajatvami, ki jih mora podjetje 
plačati občini in drugim interesentom, kar je glede na zelo težko pridobljena 
sredstva iz skladov ali iz lastne dejavnosti še zlasti velika izguba za samo 
kulturno dejavnost. 

Predsednik Ivo Tavčar: Predlagam, da poslanec štiglic skliče začasni 
odbor za film, ki naj to vprašanje natančneje formulira in ga zastavi pristoj- 
nemu organu, oziroma Izvršnemu svetu. 

France Štiglic: Se strinjam. 

Predsednik Ivo Tavčar: S tem so poslanska vprašanja izčrpana, in 
prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo proble- 
matike s področja založništva. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je pripravil naš začasni odbor za založ- 
ništvo in knjižničarstvo, ki je zbral gradivo Gospodarske zbornice in sklada 
za pospeševanje založniške, časopisne, tiskarske in knjigotrške dejavnosti; temu 
je bilo dodano še priporočilo Zveznega Prosvetno-kulturnega zbora o pospeše- 
vanju založništva. 

Izvršni svet nam je sporočil, da bo v razpravi pri tej točki dnevnega reda 
sodeloval republiški sekretar za kulturo in prosveto, tovariš Miloš Poljanšek. 

Prosim poročevalca začasnega odbora za založništvo in knjižničarstvo 
poslanca Avgusta Vižintina, da prebere odborovo poročilo. (Predsednik začag- 
nega odbora, poslanec Avgust Vižintin, prebere odborovo' poročilo. — 
Glej priloge.) 

Preden začnem z razpravo, vas obveščam, da sem povabil k razpravi o tej 
in naslednji točki še predstavnike založb, in sicer: Mladinske knjige, Cankar- 
jeve založbe, Državne založbe, založbe »Lipa« in založbe »Obzorja«, nadalje 
predstavnika Narodne in univerzitetne knjižnice in predstavnika matične službe 
pri tej knjižnici, predstavnike Društva slovenskih književnikov, Društva preva- 
jalcev in Društva bibliotekarjev, predstavnika Gospodarske zbornice in pred- 
sednika upravnega odbora Sklada za pospeševanje založniške, časopisne, knji- 
gotrške in tiskarske dejavnosti, s tem da imajo vsi možnost sodelovati v raz- 
pravi. 

Začenjam razpravo o založništvu. Kdo želi besedo? K besedi se je prijavila 
poslanka Truda Zoher-Durjava. 

Truda Žoher-Durjava: Želim razpravljati o poročilu upravnega 
odbora sklada, ki je bilo predloženo Skupščini SR Slovenije. 

V 2. členu zakona o skladu je definiran namen sklada; po tem naj sklad 
pospešuje založniško, časopisno, tiskarsko in knjigotrško dejavnost. Poglejmo, 
kako je sklad s svojo konkretno politiko razdelitve sredstev zadostil temu 
namenu! 

Najprej moram navesti nekaj številk iz gradiva, iz katerega sem izvedla 
svoje zaključke. Iz poročila sklada povzemam, da je oziroma da bo sklad v 
letu 1964. razpolagal s sredstvi v višini 1 milijarde in 24 milijonov din. Ta je 
razdeljen takole: za podporo knjigam in revijam 500 milijonov, za posojila 
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grafični industriji in knjigotrštvu 438 milijonov, za založništvo in časopisno 
dejavnost 50 milijonov in za rezervo 36 milijonov din. 

Poglejmo še nekaj- podrobnejših podatkov glede te razdelitve! Najprej je 
treba ugotoviti, da so potrebe precej presegle razpoložljiva sredstva sklada. 
Iz prilog, ki so dodana poročilu sklada, je razvidno, da je sklad prejel 389 pro- 
šenj zainteresiranih s skupno vsoto potreb v višini 1 milijarde in 600 milijonov 
din. Sklad pa je razpolagal le z 1 milijardo in 24 milijoni din. Od tega je sklad 
namenil za grafično industrijo in knjigotrštvo 438 milijonov, od teh pa 361 mi- 
lijonov grafični industriji, 64 milijonov pa za knjigotrštvo. Za grafično indu- 
strijo je sredstva razdelil takole: Časopisno založniško podjetje »Delo« je dobilo 
307 milijonov, Časopisno založniško podjetje »Pomurski tisk« 39 milijonov in 
Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo' 15 milijonov din. Po namenu uporabe 
pa SO' bila sredstva razdeljena takole: za opremo 54 milijonov, za gradnjo »Doma 
tiska« pa 307 milijonov din. 

Kaj lahko sklepamo o politiki take razdelitve? Najprej to, da izkazana 
prekoračitev potreb nad razpoložljivimi sredstvi sklada zahteva uporabo načela 
največje možne racionalnosti pri razdelitvi sredstev. Da upravni odbor sklada 
ni upošteval tega načela, je očitno že iz zgornjih številk, ki kažejo, da je bilo 
v gradbeno dejavnost vloženih 6-krat več sredstev, kot v opremo, čeprav je 
splošno znano, da je taka struktura investiranja neugodna in da v našem go- 
spodarstvu v veliki meri ustvarja inflacijski pritisk. Neuteipeljenost te raz- 
delitve se nadalje še bolj potencira, če upoštevamo stanje tehnične opremlje- 
nosti naše grafične industrije, ki je, kakor je znano-, več kot kritično, saj vemo, 
da dela s sredstvi, ki so za okoli 60 "/o iztrošena. Ob takem, stanju grafične 
industrije lahko postavimo tudi vprašanje, koliko je upravičeno, da ta indu- 
strija, ki dela z iztrošenimi sredstvi in plačuje 15 '°/o prispevek iz sredstev 
v skupni sklad, še podpira založništvo, knjigoti-štvo in časopisna podjetja, sama 
pa ni sposobna, da bi normalno- obnavljaja svoja iztrošena osnovna sredstva. 
Povrh pa pride še do take anomalije, kot sem že prej navedla, da se sredstva 
iz te industrije prelivajo v gradnjo »Doma tiska«. 

Iz podatkov o razdelitvi sredstev sklada je razvidno, da je grafična indu- 
strija po finančnih načrtih prispevala v sklad 550 milijonov din, iz njega pa 
dobila le 54 milijonov, kajti ti so bili vloženi v opremo, ostalo pa je bilo na- 
menjeno za novogradnjo. Teh 54 milijonov predstavlja približno- le- 10 ®/o, in to 
pri tako- skrajno kritičnih in neodložljivih potrebah po nadomestitvi že povsem 
odslužene opreme. 

Naj omenim še kriterije, ki jih je upravni odbor sklada uporabil pri raz- 
delitvi sredstev. Od skupnih sredstev za grafično industrijo in knjigotrštvo 
v višini 438 milijonov je namenjeno- Časopisno-založniškemu podjetju »Delo« 
307 milijonov, to se pravi 70 %> od vseh sredstev. Kje je delež ostalih koristni- 
kov, ki so prav tako- izkazali skladu upravičene in tudi neodložljive potrebe? 

Ne morem mimo tega, da ne bi na tem mestu omenila Časopisno-založni- 
škega podjetja Mariborski tisk, ki iz sklada ni prejel niti dinarja. Mariborski 
tisk bi potreboval za svojo dejavnost okrog 400 milijonov dinarjev, po podatkih, 
ki jih imam iz podjetja. To podjetje krije danes po oceni tržišča približno 60 % 
potreb. Oprema je zastarela, rotacija je stara 30 let in vsak čas lahko odpove, 
zato je zamenjava tega stroja prepotrebna. Podjetje je pripravljeno, da iz last- 
nih sredstev da 200 milijonov, za nadaljnjih 200 milijonov pa računa, da jih 
bo dobilo od drugod. Podjetje je pri skladu vložilo prošnjo za 40 milijonov, 
40 milijonov pa naj bi dobilo iz proračuna. Prošnja pri skladu je bila odbita, 
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iz proračuna pa izgleda, da tudi ne bo nič, kot je povedal republiški sekretar 
za proračun in občo upravo, ko smo v stalnem odboru našega zbora razprav- 
ljali o republiškem rebalansu. 

Postavljam vprašanje, ali je taka razdelitev sredstev sklada po koristnikih 
poštena, po namenu pa smotrna oziroma racionalna? 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Janez Švajncer. 

Janez Švajncer: Ko obravnavamo založniško dejavnost in bralci 
»Dela« sočasno nadaljujejo s polemiko o škodljivih vplivih domačega zabavnega 
tiska na vzgojo mladine, bi rad opozoril na nekatera nasprotja med našimi 
načeli in vsakodnevno prakso pri širjenju dobre knjige in tako imenovanega 
zabavnega tiska med bralci. Pregled nad tem, kaj ljudje na slovenskem knjižnem 
trgu najbolj kupujejo, ni razveseljiv. 

Mariborska založba »Obzorja« ima kvaliteten knjižni program, vendar je 
v prvih devetih mesecih letošnjega leta prodala na domačem prodajnem ob- 
močju le okrog 9000 knjig svojih izdaj. Kioski in trafike v Mariboru in drugih 
krajih pa so medtem prodali na kupe raznih kriminalk, uvoženih iz sosednjih 
republik, in drugega zabavnega tiska, ki je jugoslovanske proizvodnje. S sen- 
zacionalnimi članki v tednikih za zabavo in z romani dvomljive vrednosti, ki 
jih prepisujejo iz tujega tiska, hočejo nekatere založbe in zlasti še časopisna 
podjetja zaslužiti čimveč denarja, da bi nato z njim razvijali socialistično kul- 
turo in oblikovali moralno podobo našega človeka. Pri takem razvoju seveda 
pozabljamo, da pšenice ni mogoče zasejati tam, kjer smo že na gosto in globoko 
posejali plevel. 

Vse to čtivo tiskajo založbe na časopisnem papirju, ki je oproščen pro- 
metnega davka; zato ga tudi lahko prodajajo po nižji ceni. Zaslužkarstvo in 
kulturna vzgoja ljudi sta prav gotovo dve skrajnosti, med katerima ni mogoče 
graditi mostov, saj gre za dvoje povsem različnih in nasprotujočih si hotenj. 

V podjetjih, ki izdajajo pogrešno literaturo, sicer delajo in odločajo komu- 
nisti, vendar tedaj, ko gre za denar, načelo odstopi mesto denarju ter gospo- 
darskim koristim organizacije in njenih članov. Mislim, da bi morali proble- 
matiko nevzgojnega in povsem nepotrebnega čtiva reševati pri koreninah. Te 
so največkrat gola gospodarska računica, ki slepi z dobičkom, v resnici pa pri- 
naša moralno in gmotno izgubo. Gre za škodo, ki je točno ni mogoče prikazati 
s številkami, a jo čutimo v našem vsakdanjem življenju. Tu mislim predvsem 
na mladino, ki jo zabavni tisk dvomljive vrednosti navaja na stranpota in s 
tem zavlačuje njeno vključevanje v ustvarjalno delo. 

Bolj kot doslej bi bilo treba posredovati našo knjigo tudi zamejstvu, kot 
na primer Slovencem na Koroškem. Ti imajo svojo knjigarno v Celovcu, ven- 
dar naše založbe tej knjigarni neredno in nesistematično pošiljajo nove knjižne 
izdaje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Ivan Mavsar. 

Ivan Mavsar: Želim prav na kratko opozoriti na problem, ki je pri- 
šel do izraza že na sejah začasnega odbora za založništvo in knjižničarstvo. V 
celoti podpiram predlog v poročilu, ki govori o izvozu in uvozu knjige in pri 
tem poudarjam potrebo, da se decentralizirajo sredstva in tudi kompetence pri 
izvozu in uvozu knjig. 

8* 
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Na področju treh obalnih občin koprskega okraja živi večje število pri- 
padnikov italijanske narodnosti, ki imajo z ustavo zagotovljeno popolno enako- 
pravnost. Kulturno življenje je pomemben del življenja slehernega človeka; 
vendar je uvoz literature za stalno živeče Italijane na tem področju nezado- 
voljiv. Vso' literaturo uvaža Jugoslovanska knjiga iz Beograda, in prav zato je 
uvoz kompliciran; posledica tega pa je neredno dostavljanje potrebne literature, 
knjig, revij in časopisja. 

Druga slabost te centralizacije pa je nezadostna vsakoletna kvoita deviz za 
uvoz literature za člane italijanske narodnosti, tako da je novejša literatura 
časovno in količinsko le težko dosegljiva. 

Podoben primer, kot je z uvozom literature za pripadnike italijanske narod- 
nosti na tem področju je tudi z uvozom tujega časopisja v času največje turi- 
stične sezone. Izključen monopol ima Jugoslovanska knjiga iz Beograda, kar 
znatno podaljšuje ves postopek in zavlačuje dobavo, tako da včasih traja dovoz 
tujega časopisja celo po 5, 6 dni. To za revije sicer ni tako hudo, hujše pa je za 
časopis, če pride teden dni star. Ker je približno polovica tujih turistov v 
glavni turistični sezoni na področju obale, je tedaj, ko pride časopisje, pred tra- 
fikami taka gneča, da je to za nas lahko sramota, za tuje turiste pa morda tudi 
atrakcija, ko lahko pridejo do tega, da čakajo v vrstah. 

Za izboljšanje uvoza italijanske literature za narodnostno manjšino in tu- 
jega časopisja za turiste, predlagam, da se katerikoli slovenski založbi, ki se 
bavi z zunanjo trgovino, v bodoče letno dodelijo zadostna devizna sredstva za 
kritje potreb po tuji literaturi tako za pripadnike italijanske manjšine, kot tudi 
za tuje turiste. 

Na koncu imam še pripombo glede politike sklada. Sredstva, kot smo videli 
iz materiala in o čemer je že poslanka iz Maribora govorila, so glede na potrebe, 
ki obstojajo na tem področju dejavnosti, izredno pičla. Ob prehodu na brez- 
plačne1 učbenike v osnovnih šolah, kjer ima tudi sklad določeno vlogo, mislim, 
da bi glede na velike potrebe po ostali literaturi in glede na velika sredstva, ki 
jih bodo zahtevali učbeniki, morali razmišljati o možnostih dotoka še nekih dru- 
gih sredstev za učbenike, ker bo sklad lahko samo na ta način močneje podprl 
druge publikacije. To bi bilo edino pravilno, ker bi tako založbe, ki prispevajo 
sredstva, v sklad, iz tega sklada dobile vsaj del sredstev; seveda pa vedno le 
namensko, za določene knjižne izdaje in na podlagi potrebne dokumentacije. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, besedo ima poslanec Stojan Batič. 

Stojan Batič: Na kratko želim poudariti, da v našem tisku zelo malo 
vidimo publikacij s področja likovne dejavnosti. Iz gradiva je razvidno, da gre 
le za 7 stenskih reprodukcij, pri čemer mislim, da je posluh naših knjigarn in 
založb za svetovno priznane umetnike, kot so pri nas, zelo pičel. 

Predsednik Ivo Tavčar: Odrejam odmor in prosim, da se medtem 
pripravite, da bo razprava hitreje in bolje stekla. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo razpravo. Kdo želi razpravljati? 
Prosim, tovarišica Marija Vilfan. 
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Marija Vilfan: Rada bi izrazila željo, da nam predsednik upravnega 
odbora sklada nekatere stvari v poročilu podrobneje obrazloži. Mislim, da se 
tudi ostali predstavniki založniških hiš strinjajo, da. je delo, ki ga je opravil 
začasni odbor, .zelo dobro in koristno; sedaj je glavno vprašanje, kako vse to- 
realizirati. Prva stvar, ki nam lahko da takoj neke praktične rezultate, pa je 
delovanje našega sklada. 

Tovariš predsednik je na 5. strani poročila 0 delu sklada napisal, da je bilo 
najmanj problemov pri dodeljevanju subvencij za izdajanje knjig in revij. Ob 
tem postavljam vprašanje, ali naj upravni odbor sklada posebej obravnava 
vsako publikacijo, ki so jo programirali družbeni organi založnikov. Po mojem 
mnenju jo mora, ker dobiva vse prošnje za subvencijo in mora glede na Višino 
sredstev in glede na naloge, ki si jih je zadal, voditi neko politiko, pri čemer 
gre zlasti za koordiniranje in za podpiranje deficitarnih področij založništva. 

Nadalje postavlja predsednik vprašanja, kaj sodi v osnovno dejavnost in- 
stitucij, ki tudi izdajajo publikacije. Mislim, da je to zelo pomembno vprašanje. 
Gre za dvojnost v založništvu, za to, da delovni kolektivi, ki se pečajo z založ- 
ništvom, poslujejo pod različnimi pogoji. Mislim, da bi bilo potrebno, omejiti 
založniško dejavnost nekaterih institucij na tiste publikacije, ki so v tesni zvezi 
z njihovo osnovno dejavnostjo, ostale stvari pa prepustiti založbam, ki bodo to 
delo gotovo bolj strokovno opravile. Ne želim navajati konkretnih primerov, 
toda vsem, ki se bavijo z založništvom, so znani primeri, da se npr. institucija, 
ki nima strokovnega kadra za prevajanje, za redigiranje tekstov, loti prevajanja 
zelo zahtevnega teksta, ko je tekst v tiskarni, pa šele opazi ogromne napake v 
prevodu; družba pa take napake plačuje. Zato je vprašanje, kaj spada v osnovno 
dejavnost institucij, ki tudi izdajajo publikacije, zelo pomembno. 

Zelo pomembno je tudi vprašanje, katere publikacije so take, da bi jih 
lahko vzdrževalo zainteresirano gospodarstvo, ker mislim, da sklad ne sme ostati 
edini vir subvencioniranja. Ne samo zato, ker s tem vsi črpamo sredstva iz enega 
vira, ampak tudi zato, ker se bodo gospodarske organizacije, ki bodo subvenci- 
onirale določene publikacije, tudi potrudile, da te odkupijo, da jih njihovi kadri 
berejo, da se z njimi strokovno izobražujejo itd. 

Kakšne obveznosti naj imajo ustanovitelji do institucij, ki se bavijo z za- 
ložniško in časopisno dejavnostjo? Kot poznam situacijo, imajo ustanovitelji 
zelo formalne odnose, ki se manifestirajo npr. takrat, kadar imenujejo novega 
direktorja, ali pa, kadar pride do kritičnih situacij, ki jih je treba reševati: Sicer 
pa ustanovitelji večinoma nimajo kontaktov z založniškimi institucijami, čeprav 
bi morali stalno sodelovati z njimi. Po mojem mnenju bi bilo najbolje, da bi 
bile med ustanoviteljem in založniško hišo sklenjene pogodbe, v katerih bi bilo- 
določeno, kaj ustanovitelj želi, kako bo založnik to- izvedel, eventualne finančne 
obveznosti ustanoviteljev in, ker je založništvo deficitarna dejavnost, mislim, 
da bi se morali ustanovitelji včasih pobrigati tudi za kadre in za njihovo izo- 
braževanje. Danes pa je odnos ustanovitelja do založniške hiše zelo formalen 
in je zato potrebna zelo radikalna sprememba, da bo lahko tudi preko tega 
odnosa prišel do izraza družbeni vpliv na založništvo. 

Ne vem, kaj je predsednik upravnega odbora sklada mislil s tem, :ko je 
napisal, da je poseben problem vprašanje učbenikov ter publikacij s splošno- 
izobraževalnega področja, ki so namenjene raznim prosvetno-izobraževalnim 
institucijam. O tem bi rada dobila pojasnilo, ker mislim, da bi moral prav sklad 
veliko vlagati v raziskovalno dejavnost v zvezi s pisanjem učbenikov in lite- 
rature, namenjene izobraževanju odraslih. 
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V tem smo zelo zaostali. V svetu dajejo vlade ali posebne fondacije mili- 
jonska sredstva raznim univerzam, da to raziskujejo; v Angliji dela npr. znana 
fondacija s tremi založniškimi hišami, ki bo vso znanstveno literaturo za sred- 
nje šole na novo napisala, da bodo v knjigah novi izsledki, predvsem pa, da 
bodo uporabljeni najnovejši znanstveni izsledki glede metod. Če je kakšno pod- 
ročje, v katerega je treba investirati, potem je po mojem mnenju to treba v 
znanstveno raziskovanje v zvezi s pisanjem učbenikov, posebno še knjig za 
izobraževanje odraslih. Večkrat je bilo že rečeno, da živimo v času, ko se mo- 
ramo neprestano, dokler smo pač zaposleni, prekvalificirati, se pravi, da moramo 
imeti učbenike, iz katerih se bomo lahko sami učili. To ni več stara prosve- 
titeljska dejavnost, ampak sestavni del modernega življenja. 

Na koncu naj povem, da so želje založnikov, da bi sklad pravočasno odo- 
braval sredstva za prihodnje leto, da se nam ne bo zgodilo isto- kot lani, ko smo 
šele aprila ali maja zvedeli, katere knjige so dobile subvencijo. Vem, da to lani 
ni bila krivda sklada, zato pa naj se letos to popravi. 

Višina subvencij bi morala biti taka, da bi stimulirala založbe, predvsem 
na izdajo politične, poljudno-znanstvene in druge deficitarne literature. Če 
bodo tisti, ki danes delajo- v založbah, tudi zaradi politike subvencioniranja 
ostali pri tako nizkih dohodkih, kot jih imajo danes v Cankarjevi založbi, potem 
ne bo nobenega urednika v prihodnje leto v te vrste založbah; vsi pa pravijo, 
da je družba zainteresirana za izdaje Marxa in Engelsa, in za izdajo* naših kla- 
sikov ter strokovno-politične literature, ki je danes skrajno deficitarna lite- 
ratura. Mislim, da je od politike sklada, od subvencioniranja te vrste literature 
odvisno-, kako* se bodo naše založbe v tem pogledu razvijale. Tudi sklad s svojo 
politiko bi moral stimulirati založbe, da iščejo dodatne vire subvencioniranja, 
da morda težijo k participaciji pri subvencioniranju. 

Morda bi sklad, če mu bodo to sredstva že letos dopuščala, lahko vodil tudi 
politiko štipendiranja kadrov, oziroma vsaj pomagal pri štipendiranju kadrov. 

Izrekla sem nekaj mnenj, predvsem pa prosim predsednika upravnega 
odbora sklada, da nam da nekaj pojasnil oziroma svoje mnenje k vprašanjem, 
ki jih je postavil v poročilu o delu sklada. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Kdo želi raz- 
pravljati? Morda predstavnik Društva slovenskih književnikov, če se je sploh 
odzval vabilu? 

Če ne, bi jaz v imenu odsotnih predstavnikov opozoril na problem hono- 
rarjev, ki je v gradivu omenjen in ki je najbrž bistvenega pomena za rast naše 
knjige. Ustrezen honorar je nedvomno bistvena spodbuda za lastno knjižno 
ustvarjalnost. 

S tega vidika gledano, imamo zaskrbljujoče nizke honorarje za knjižna 
dela, pa naj bo to za leposlovje ali pa za znanstvena dela. Mislim, da bi naše 
založbe, ne glede na zaskrbljenost zaradi cen, morale takoj nekaj ukreniti, ker 
bi bila najbrž manjša škoda zvišati cene za to, da lahko zagotovimo ustrezne 
honorarje za knjižno ustvarjalnost in prevajalstvo, kot pa se zadovoljiti s se- 
danjim stanjem. 

Zato smatram, da ni dopustno čakati z nekaterimi ukrepi in trditi, da v 
skrbi za ceno knjige ne moremo ničesar spremeniti. V celoti podpiram opozorila 
književnikov in prevajalcev, da so honorarji resnično prenizki in se zavzemam 
za to, da stanje takoj spremenimo in povečamo honorarje. Ti so resnično za- 
ostali za splošno rastjo dohodkov. 
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Ce ne bomo rešili tega vprašanja, si izpodkopavamo temelj, na katerem 
sloni naše založništvo, kajti bistvena in osnovna naloga založništva je, da pod- 
piramo in razvijamo lastno književno ustvarjalnost, hkrati s tem pa posre- 
dujemo vse pridobitve umetnosti in znanosti iz drugih dežel. To se pravi, da 
bi naše založništvo ne opravilo ene od svojih bistvenih in osnovnih nalog, če bi 
zanemarjalo in vzdrževalo takšno stanje na področju materialne spodbude, 
kakršna je zdaj, da ne govorim tudi 01 potrebi večje moralne spodbude. Ta se 
kaže predvsem v večji javnosti naše književne ustvarjalnosti, v tem, da se o 
njej več piše in. jo vrednoti v javnosti in da se s tem daje tudi javno moralno 
priznanje, pa tudi kritiko za določena dela. Brez tega materialnega in moralnega 
vrednotenja ter spodbujanja bomo doživeli zastoj in resno krizo ter s tem 
povzročili še kopico drugih posledic. 

Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima tovariš Franc Škoberne. 

Franc Škoberne: Dovolite, da se najprej ustavim ob vprašanjih, ki 
jih je zastavila tovarišica Marija Vilfanova. V poročilu upravnega odbora sklada 
je namreč nanizanih nekaj problemov, ki niso dokončno razčiščeni in za katere 
bi bilo treba izdelati preciznejše kriterije pri dodeljevanju podpor založniški 
dejavnosti. V tem smislu si je upravni odbor tudi prizadeval, da bi čimbolj sti-*- 
mulativno vplival na pozitivna prizadevanja založnikov. S tem v zvezi se po- 
stavlja vprašanje, koliko dodeljevanje fiksnih subvencij za posamezne publi- 
kacije sploh lahko sprošča ustvarjalno moč založniških hiš. Te bi morale imeti 
več manevrskega prostora za primere, ko se pri neki publikaciji pojavijo do- 
ločeni objektivni vzroki, ki preprečujejo njeno izdajo v določenem roku. Ker 
so subvencije določene za tekoče leto in če pride do omenjene situacije, naj bi 
založniki imeli možnost angažirati podporo iz sklada za drugo delo, ki ima tudi 
vse pogoje, tako po svoji kvaliteti, kot po družbenem pomenu. Tako sredstva 
ne bi ostala neizkoriščena, pa tudi izdajanja knjig ne bi zavirali. 

To je torej mišljeno pod vprašanjem, ali naj se podpira vsako publikacijo 
posebej ali pa okvirnejši program oziroma določene zbirke založb. Seveda naj 
bi se praviloma realiziral tisti program, ki ga založniki predvidevajo, vendar pa 
naj bi to ne bilo tako togo postavljeno, da bi v nobenem primeru ne bilo 
mogoče spremeniti programa. 

Poseben problem je tudi to, kaj spada v osnovno dejavnost institucij, ki 
tudi izdajajo publikacije. Teh institucij, raznih društev in organizacij, je precej; 
izdajajo svoje biltene za interno uporabo, pa tudi publikacije, ki imajo širši 
značaj. Vprašanje je, kaj s takimi publikacijami, ki so tesno vezane na osnovno 
dejavnost teh institucij? Problem je namreč v tem, da se je tem institucijam 
praviloma črtala proračunska vsota za publikacije z napotilom, naj se obrnejo 
za podporo za publikacijo na sklad za pospeševanje založniške dejavnosti. 

Pri subvencioniranju učbenikov stoji upravni odbor pred naslednjim pro- 
blemom: podpora v višini 10 milijonov dinarjev predstavlja pri nakladi 40 do 
60 tisoč izvodov za pocenitev učbenika komaj 50 in največ 100 dinarjev pri 
povprečni ceni 1000 dinarjev, Kaj to predstavlja za potrošnika na eni strani in 
za angažiranje sredstev na drugi strani? Ali bi družbene potrebe ne bile smotr- 
neje rešene, če bi se teh 10 milijonov dinarjev dalo za, družbeno gledano, po- 
trebnejše publikacije s tem, da se učbenik podraži za 50 ali 100 dinarjev? To1 je 
precejšen problem, posebno še zaradi tega, ker so učbeniki precej dragi in ker 
vprašanje brezplačnih učbenikov še ni rešeno. 
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V zvezi z dejavnostjo prosvetno-izobraževalnih institucij je treba omeniti, 
da so naklade raznih pripomočkov za široko izobraževanje, ki jih te izdajajo, 
nizke in da je treba včasih, podobno kot pri revijah, dodeliti subvencije, čeprav 
je krog potrošnikov zelo ozek. 

Celoten problem se torej suče okrog tega, da ima sklad sorazmerno skromna 
sredstva v primerjavi z vsemi potrebami. 

Omeniti želim še probleme, ki jih je načela poslanka iz Maribora; pri tem 
moram povedati, da je upravni odbor sklada stal približno na istih principih, 
kot jih je tudi ona omenila. Odnos med sredstvi, ki naj bi bila namenjena 
založniški dejavnosti in sredstva, ki naj bi jih dajali kot kredite za izgradnjo 
in modernizacijo grafične industrije ter razširjanje knjigotrške mreže, je uprav- 
ni odbor formuliral v svojem finančnem planu; po item je tudi sredstva dode- 
ljeval. 

Na razpis, ki je bil februarja letos, je upravni odbor dobil tri prošnje gra- 
fične industrije, ki jih je obravnaval in tudi odobril. Zahtevki grafične indu- 
strije, ki so bili v roku predloženi, so bili torej v celoti in pozitivno rešeni, pri 
čemer se je upravni odbor sklada naslanjal na načela in ugotovitve družbenega 
načrta. »Mariborski tisk« takrat ni vložil prošnje; ta je prišla šele v začetku 
oktobra. Moram informirati poslanko, da ta prošnja ni odbita, ampak da se bo 
v prihodnosti o njej razpravljalo, ker so sredstva v skladu nekoliko večja, kot 
je bilo s planom predvideno. 

Sicer pa bo upravni odbor sklada tako ali tako napravil splošen pregled, 
ko bo dovolj jasno, kolikšna sredstva se bodo stekla v sklad; ta zbor pa se bo 
imel priložnost s tem seznaniti, ko bo obravnaval zaključni račun sklada za 
leto 1964. 

Glede pravočasnega odobravanja sredstev moram povedati, da smo spet v 
podobni situaciji kot lani. Razpis bi moral biti že objavljen, potrebe bi morale 
biti zaradi smotrnega, planskega in normalnega funkcioniranja že znane, ven- 
dar upravni odbor ne ve, s kakšnimi sredstvi bo v prihodnjem letu razpolagal. 
Če bi sedaj objavili razpis, da bi lahko dosledno izvajali programsko politiko, 
bi dobili samo seštevek vseh potreb, ne vedoč, kako jih bo upravni odbor v 
prihodnjem letu reševal. 

Želim se zadržati še pri problemih in položaju založništva s splošnejšega 
aspekta. Po podatkih iz »Statističnega godišnjaka« je od 1957. do 1963. leta 
predstavljalo število izdanih naslovov v Sloveniji 14"/» jugoslovanske založniške 
dejavnosti, naklada pa 11,3 %>. Ugodnejša udeležba po številu naslovov kot pa 
po višini naklade kaže na omejeno absorbcijsko moč jezikovnega področja, na 
težnjo po pestrejši strukturi literature in tudi na določeno stopnjo ustvarjalnih 
zmogljivosti. Mislim, da se ta stopnjuje. 

Smer dosedanjega razvoja je omejena z materialno-finančnimi možnostmi 
družbe kot celote, oziroma pogojena z določenimi instrumenti, kar se odraža 
v stimulaciji kroga sodelavcev pri nastajanju publikacij in končno, tudi v kupni 
moči najširšega kroga potrošnikov knjižnih dobrin. 

Lahko trdimo, da je položaj slovenskega založništva v Jugoslaviji posledica 
konkretnih razmer, ki so vplivale na oblikovanje založniške politike. Kljub 
temu, da je slovensko založništvo s povprečkom 2,6 knjige na prebivalca — to 
je menda podatek za 1962. leto — zavzelo prvo mesto med našimi republikami 
 jugoslovansko povprečje je 2,1 knjige na prebivalca — je vprašanje, če smo 
lahko s tako situacijo zadovoljni. Omenjeno statistično primerjanje nas lahko 
zadovoljuje le, dokler se ne ozremo prek meja in ugotovimo, da v Evropi tiskajo 
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na enega prebivalca 4 knjige. Ta primerjava pa je porazna za celotno jugo- 
slovansko skupnost. 

Vendar o tem problemu ne bom razpravljal; vrnil se bom v naše meje in 
skušal z nekaj podatki osvetliti položaj slovenskega založništva oziroma razvoja 
slovenske materialne in duhovne kulture v zvezi z založniško dejavnostjo. 

V Jugoslaviji imamo tri večja jezikovna področja, poleg drugih narodnost- 
nih skupnosti, ki pa se glede financiranja tretirajo nekoliko drugače. Ker so 
med številom pripadnikov teh jezikovnih področij velike razlike, se postavlja 
vprašanje, če lahko založniško dejavnost v celi državi tretiramo na enak način 
brez škode za splošni družbeni razvoj posameznih narodov. 

V čem je problem? Slovenski kupec oziroma potrošnik je imel v letu 1963 
v materinem jeziku na razpolago 756 naslovov, med katerimi je lahko izbiral 
čtivo, medtem ko so pripadniki srbohrvaškega jezikovnega področja imeli v 
istem letu rezervoar literature s 4543 naslovi. Torej 6-krat večjo izbiro! Kaj to 
pomeni za širši krog koristnikov, ki slabo ali pa sploh ne obvladajo kakega dru- 
gega jezika razen materinega, kakšnega pomena je to za njihovo izobraževanje, 
za razvoj materialne in duhovne kulture sploh in za razvoj slovenskega jezika 
ter posebej še izrazoslovja, je odveč poudarjati. Sicer pa je dovolj pogledati v 
izložbena okna knjigarn, kjer je med naslovi strokovne, znanstvene in poljudno- 
znanstvene literature slovenski naslov prijetno, a redko presenečenje. 

Omenjenega problema prav gotovo ne gre reševati s kakršnimi koli »vra- 
tolomnimi« akcijami; tega založbe doslej tudi niso delale. Določena literatura 
v tujih jezikih bo vedno potrebna in verjetno jo bomo potrebovali še več. So 
pa področja, za katera naš gospodarski in družbeni razvoj zahteva veliko več 
predvsem aktualne literature, kot je imamo; pri tem so poseben problem učbe- 
niki. Katera so deficitarna področja, bi bilo težko reči brez poprejšnje analize, 
v kateri bi bilo treba primerjati npr. gospodarsko strukturo ter ustrezno po- 
trebo po strokovni, znanstveni in ostali literaturi. 

Če napravimo mehanično komparacijo za neka področja znotraj jugoslo- 
vanskih meja, potem lahko ugotovimo, da je npr. v letu 1963 na srbohrvaškem 
jezikovnem področju o marksizmu in leninizmu izšlo 22 del, v Sloveniji 5; zgo- 
dovinskih del 130, v Sloveniji 20; del s področja gospodarstva 350, v Sloveniji 
42; s področja vzgoje 360 del, v Sloveniji 39; s področja filozofije 46 del, v Slo- 
veniji 3; s področja fizike 98 del, v Sloveniji 14; s področja tehnike 212 del, v 
Sloveniji 28; s področja umetnosti sploh 41 del, v Sloveniji 2; s področja urba- 
nizma in arhitekture 47 del, v Sloveniji nič. V najboljšem primeru je v Sloveniji 
izšla le ena desetina, razen pri leposlovju, kjer je položaj nekoliko drugačen. 

Naša založniška dejavnost je torej kljub vodećemu položaju z 2,6 knjige 
na prebivalca siromašna. Kako se naj iz tega siromaštva izkopljemo brez znat- 
nejše družbene podpore? Ce primerjamo povprečen obseg naklade, lahko ugo- 
tovimo, da je naklada v letu 1963 dosegla indeks 111 glede na izhodiščno leto 
1956; v istem obdobju pa se je število izdanih del povečalo tako, da je indeks 
povečanja 118, kar pomeni, da se naklada hitreje bliža točki nasičenosti, ozi- 
roma da so družbene potrebe po razširitvi strukture publikacij močnejše. Pri 
približno isti ali pa nepomembno povečani nakladi pa se struktura proizvodne 
cene bistveno ne spremeni, medtem ko proizvodni stroški knjige stalno nara- 
ščajo. Postavlja se torej zahteva, da za vsak nadaljnji naslov, ki ga publiciramo 
preko dosedanjih 806, kolikor jih je bilo v 1963. letu doseženih, zagotovimo pro- 
porcionalno tisto družbeno podporo, ki smo jo doslej dodeljevali za posamezno 
delo. Le tako bo mogoče ostati vsaj pri dosedanji politiki maloprodajnih cen, 
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kajti založniška podjetja in zavodi se verjetno ne bodo lotili razširjanja pro- 
grama izključno na svoj rizik. 

V zadnjih letih so se, po podatkih treh založb, proizvodni stroški knjige 
zvišali za 33 do 50 ®/» in še več; sredstva sklada, namenjena založniški dejav- 
nosti, pa znašajo le okoli eno desetino proizvodnih stroškov. Vendar je upravni 
odbor sklada nekatera dela pri podpori obravnaval nekoliko drugače in jim 
dodeljeval višjo podporo; drugim pa nižjo ali pa jih sploh ni podprl. Pri for- 
miranju teh kriterijev se je upravni odbor sklada obračal na založniške svete 
in druge strokovne ter družbene organe; v tej smeri namerava v prihodnjem 
letu še poglobiti svoje delo, da bi dosegel cilje, ki jih omenja tudi poročilo 
začasnega odbora. 

Poseben problem je podpiranje revijalnega tiska, ki poleg drugih funkcij 
še kar uspešno maši vrzel pri pomanjkanju resnejših del na marsikaterem pod- 
ročju. Malo je revialnega tiska, ki bi se lahko sam vzdrževal; razlika med pro- 
izvodno ter prodajno ceno je včasih ogromna. Proizvodna cena je tudi po pet- 
krat večja ali še več, in to kljub štednji in kljub temu, da niso redki primeri, 
ko ni stalno zaposlenih niti v uredništvih niti v upravi. Štedijo tudi tako, da 
izdajajo dvojne številke. Vse to pa se, seveda, odraža na kvaliteti revialnega 
tiska, in s tem tudi na njegovi vlogi. 

Glede na navedene probleme v založniški dejavnosti je upravni odbor 
menil, da je za pospeševanje založniške dejavnosti, to je, za podpiranje knjige 
in revij, treba v prihodnjem letu zagotoviti vsaj 750 milijonov dinarjev. S to 
vsoto bi lahko deloma vplival tudi na razširitev strukture izdanih del, le v 
manjši meri pa na dolgoročnejše programiranje, kot je izdajanje raznih leksiko- 
nografskih in drugih pripomočkov, ki pa zahteva še dodatna sredstva. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec France Štiglic. 

France Štiglic: Za vsak sklad običajno ugotovimo, da ima zelo malo 
sredstev, zato je toliko bolj pomembno, kakšni so kriteriji upravnega odbora 
sklada pri njihovem razdeljevanju. Iz poročila sklada, o katerem danes govo- 
rimo, je razvidno, da skuša upravni odbor širiti pozitivne principe za boljše 
financiranje založniške dejavnosti. Vendarle pa sprašujem, ali je »Dom tiska« 
tako pomemben faktor za razširitev založništva in knjigotrštva, ko pa v poro- 
čilu vidim, da je sklad odobril komaj nekaj več kot 50 °/o prošenj založniških 
podjetij in institucij. Ali bi ne bilo pametneje take gradnje financirati iz drugih 
sredstev, tako da bi sklad svoja sredstva usmerjal prvenstveno v svoj osnovni 
namen, zaradi katerega je ustanovljen? 

Strinjam se s stališčem sklada, da bi bilo bolje podpirati programe posa- 
meznih založniških podjetij, kot pa posamezno knjigo, ker je s tem sklad po- 
membnejši faktor pri formiranju in uresničevanju založniških programov. Mi- 
slim pa, da bi moral svojo politiko pomoči nekoliko spremeniti. Zakaj je nujno, 
da daje sklad svojo podporo šele, ko knjiga izide, podjetje ali zavod pa mora 
medtem najemati kredite, kar je precej dražje? Mislim, da bi moral sklad vna- 
prej zagotoviti manjkajoča sredstva za izvedbo programa, ne pa šele naknadno; 
zlasti, če je njegova pomoč tako skromna, da znaša samo nekaj odstotkov od 
stroškov knjige. To je zlasti pomembno pri poljudnoznanstvenih edicijah, za 
katere ugotavljamo, da so v najslabšem položaju, in za katere bi morala biti 
pomoč mnogo bolj učinkovita, če bi hoteli doseči večji in pomembnejši efekt. 

Iz poročila o položaju založniške in drugih dejavnosti so s tem v zvezi 
razvidni nekateri antagonizmi. Tako govorimo, da bomo z izboljšano in moder- 
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nizirano opremo grafične industrije pocenili knjigo. Gotovo je, da so moderna 
oprema in tehnična sredstva potrebna, toda kot sem poučen, je iluzorno misliti, 
da bo knjiga cenejša; verjetno bo dražja, ker vemo, da so tehnična sredstva 
draga, njihova amortizacija visoka itd. Zato je treba poiskati druge možnosti 
za znižanje cene knjige, za katero ugotavljamo, da prav založniška podjetja 
najmanj lahko odločajo o njeni višini; vse bolj so odločilni drugi faktorji, od 
papirja do zmeraj večjih dajatev, ki jih zahteva npr. Skupnost PTT podjetij. 

Iz poročila je razvidno, da knjigarne niso tako urejene, kot bi morale biti. 
Včasih se celo dogaja, da zavračajo pošiljke, ki jih dobe od izdajatelja, ne da 
bi jih sploh pogledale. 

Knjižnice, kot je zapisano v poročilu, ne kupujejo knjig. S tem odpade 
glavni potrošnik, ker je jasno, da so prav knjižnice tisti faktor, ki lahko pome- 
nijo za založniško dejavnost največjo korist. Vseh knjig danes ni mogoče ku- 
piti; ljudje kupujejo le tiste, ki jih imajo posebno radi; ostale naj bodo 
zato v knjižnicah. Ce knjižnice ne dopolnjujejo svojih zbirk, če nimajo mož- 
nosti kupovati dovolj knjig, da bi zadovoljevale zahteve bralcev, potem je ta 
problem toliko večji in bolj zaostren, čeprav je razveseljivo, da na drugi strani 
s subskripcijami in podobnimi načini raste naklada nekaterih knjig. Ob tem 
razveseljivem dejstvu pa smo pretirano- skromni, medtem ko pomeni izid »Ljub- 
ljanskega nedeljskega dnevnika« v 150 000 izvodih že skoraj nacionalni praznik. 
Če pa npr. zbirka 100 romanov ali kakšna druga edicija doseže pomembno 
naklado, ostane to skrito veselje kulturnih prizadevnikov. 

Taki antagonizmi govore o osnovnem problemu, na katerega zadevamo 
skoraj ob vsaki razpravi, to je, vprašanje odnosa do dobrin kulture in prosvete 
in vprašanju, ali naj čakajo, da zavest tega odnosa doseže zadnjega upravljalca 
v občini, ali naj z nekaterimi instrumenti vendarle že prej vplivamo na inten- 
zivnejše reševanje založništva in knjigotrštva. To pomeni, da je treba predloge 
za izboljšanje stanja v teh dejavnosti intenzivneje uresničevati, tako s politiko 
sklada, kot recimo, pri registraciji knjigarn, verifikacij knjižnic in podobno. 
Predpise, s katerimi je mogoče odločilne je vplivati na razvoj založniške in 
knjigotrške dejavnosti, bi morali veliko strože itn z večjo odgovornostjo 
izvrševati. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima poslanec Janez Kambič. 

Janez. Kambič: V gradivu je večkrat omenjeno, da naše knjižnice 
premalo kupujejo knjige. Zato menim, da ne bi bilo napačno, če bi Republiški 
sekretariat za šolstvo priporočil vsem šolam na področju republike, naj sredstva, 
ki jih dobijo od družbenih skladov za šolstvo, v večji meri trošijo tudi za nakup 
knjig in revij. 

Priporočiti bi morali tudi občinskim skupščinam, naj knjižnicam dodelijo 
dovolj sredstev za nakup knjig, in podjetjem, naj bi za svoje strokovne knjižnice 
dala več sredstev. Morda bi ne bilo napačno, čeprav je povezano z finančnimi 
stroški, da bi tudi založbe večkrat poslale svoje zastopnike na šole in v knjižnice, 
ker tak kontakt tudi precej koristi. Založba »Borec« najde vsako leto primerne 
ljudi, ki niso samo v Španiji krepko držali mitraljezov med državljansko' vojno, 
ampak so tudi prijazni tovariši in, lahko bi rekel, tudi dobri prodajalci svojih 
izdaj. 

Menim, da bi bilo nujno potrebno pri odmiranju države decentralizirati 
delitev deviznih sredstev za kulturne dobrine. Posebno še zaradi tega, ker smo 
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federacija, v kateri je več jezikovnih in kulturnih področij. Zgodi se, da šola ne 
more kupiti niti ene knjige v tujem jeziku, ker pravijo v knjigarni, da je treba 
prinesti tuja plačilna sredstva. Teh pa v banki ni mogoče dobiti. 

In še ena ugotovitev! Kot majhna jezikovna skupina bi morali precej večji 
odstotek narodnega dohodka nameniti za kulturne dobrine, torej tudi za knjige. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo prosim? Poslanec Matej Bor. 

Matej Bor : Ne bi rad ponavljal tega, kar so povedali govorniki pred 
menoj; zato bom kratek, ker čas teče, pred seboj pa imamo še druge probleme. 

Strinjam se s tistimi, ki so predlagali, naj bi sklad ne dajal subvencij za 
posamezne knjige, ampak za določene založniške akcije oziroma za cele serije 
knjig. Sem proti dosedanjemu subvencioniranju tudi iz načelnih razlogov, ker 
nehote lahko s tako politiko zaidemo v permanentno intervencijo države na 
kulturnem področju oziroma, če hočete, da uporabim nekoliko ostrejši izraz, 
lahko bi imeli opravka, če bi bila ta politika nesmotrna, z neke vrste ekonom- 
sko cenzuro. 

O načelih, po katerih naj bi se sklad ravnal, ne bom Sedaj razpravljal, pač 
pa dajem samo neko sugestijo. Zdi se mi, da je v gradivu, ki ga imamo, pa 
tudi v diskusiji dobila akcija za pocenitev knjige premalo podpore, predvsem 
pa tisti del akcije, ki ga skuša opraviti založništvo, posebno v zadnjem času, 
z žepno knjigo. Ta naj bi bila nekoliko manj luksuzno opremljena, zato pa 
dostopna širokemu občinstvu. Predlagam, naj se v skladu odobri posebna 
postavka za podporo množični knjigi, se pravi, žepni izdaji. Ta postavka naj 
bi ne bila v zvezi s postavko, namenjeno za leposlovje, ampak posebna, samo- 
stojna postavka. Menim, da je treba dati tej akciji vso podporo. Če hočemo 
ozdraviti naše založništvo, se moramo tega lotiti po poti poceni knjige, ki 
se je ni treba bati zaradi njene nekoliko manj ugledne zunanje forme. 

Ne vem, kakšen je'proceduralni postopek za moj predlog; če je treba, sem 
pripravljen ta predlog formulirati, kot to procedura predpisuje. Prosim, da mi 
to poveste. 

Podpiram mnenje, naj bi se sklad resno lotil vprašanja, ali ne bi kazalo 
ločiti subvencioniranje založniške dejavnosti in tiskarstva. Danes smo slišali 
nekaj pripomb na račun sklada in mislim, da niso bile povsem neumestne, če- 
prav mi ni popolnoma jasno, in bi rad dobil o tem pojasnilo, kakšen naj bi bil 
»dom tiska« in kakšno funkcijo oziroma kakšno vlogo bo lahko imel v nadalj- 
njem razvoju našega tiskarstva in naših prizadevanj za pocenitev knjige. Bojim 
se, da bi prevelike investicije v zidove utegnile škodovati investicijam za izpo- 
polnitev naše zastarele grafične industrije. 

Ko sem bral gradivo, sem se vprašal, ali ne bi bilo zanimivo slišati pojas- 
nilo naših založnikov o neprodanih knjigah, kajti kot vemo, jih leži v naših 
skladiščih kar precejšnje število. Rad bi videl ekonomsko ali pa širšo analizo 
tega problema. Ali gre za napačno programiranje, ali pa, pri sicer kvalitetnih 
knjigah, za to, da založba ali tisk nista dovolj poskrbela za propagando. Kot 
vem, imamo večkrat priložnost brati dobre knjige, o katerih pa npr*, v našem 
tisku, televiziji in radiu skoraj ni besede. 

Končno bi rad omenil še nekaj. Vesel sem, da je to pot tudi domače lepo- 
slovje dobilo subvencijo. Kot veste, je bilo prejšnja leta zapostavljano, ker so 
bili zakonski predpisi, oziroma praksa tkkšni, da domače leposlovje ni bilo 
deležno subvencij. V tem letu pa je dobilo, kot vidimo v gradivu, 40 milijonov 
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dinarjev. V celotni vsoti, s katero je razpolagal sklad, pa je teh 40 milijonov 
za domače leposlovje po mojem mnenju premalo; zato predlagam, da se ta 
postavka v prihodnje poveča. 

Omenil bom še eno stvar, ki že posega v razpravo o knjižnicah, je pa v tesni, 
zvezi s sanacijo naše knjige. Zakaj ne bi s posebnimi predpisi uredili položaja 
naših bibliotek, tako da bi bile na tak ali drugačen način obvezane, odkupiti 
vsđj določene edicije. O tem se je veliko pisalo in govorilo, storjenega pa ni 
bilo dosti. Resnica pa je, da bi vsaj v Sloveniji, kjer je precej knjižnic, utegnili 
taki predpisi znatno prispevati k pocenitvi naše knjige. Če te knjige ne bomo 
pocenili, lahko ostane vsa naša razprava brez pravega pomena in učinka. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Ciril Trček. 

Ciril Trček: Dovolite, da spregovorim nekaj besed o avtorskih hono- 
rarjih. Zdi se mi, da nihče med nami ne dvomi, da je osnova vsakega založništva 
dejavnost avtorjev, bodisi, da so to pisatelji ali pa prevajalci, ilustratorji in 
drugi. Tudi ni treba posebej dokazovati, da je danes višina avtorskih honorarjev 
v velikem nesorazmerju z dohodki ostalih strok in poklicev, saj se avtorski 
honorarji v zadnjem času bistveno niso zvišali, medtem ko so se dohodki osta- 
lih poklicev bistveno zvišali. Rad bi že na začetku poudaril, da nikakor niso 
založniki tisti, ki bi nasprotovali zvišanju honorarjev, ampak ravno obratno. 
Zelja vsakega založnika mora biti, da primerno' honorira in stimulira avtorja, 
saj ve, da je njegov obstoj odvisen od dela avtorjev. 

Vendar stojimo pri tem pred tole dilemo: na eni strani govorimo o nizkih 
avtorskih honorarjih, na drugi strani pa nam ekonomske analize pokažejo, da 
so avtorski honorarji, ki sodelujejo v strukturi cene knjige, visoki. Iz česa iz- 
haja to neskladje in kako naj ga rešimo? 

Avtorski honorarji so udeleženi v ceni knjige po podatkih, ki so v prilo- 
ženem gradivu, s 14;% v merilu Jugoslavije oziroma z nekaj nad 14 % v naši 
republiki. Povsod po svetu je ta odstotek bistveno nižji. Problem je toliko težji, 
ker bi se ta višina honorarjev, če bi jo hoteli približati dohodkom ostalih po- 
klicev, morala bistveno zvišati. 

Zdi se mi, da je čas, da se spomnimo tudi na to, da je cena knjige pri nas 
nizka; tega se moramo zavedati. Ko stopamo na tuja tržišča in poskušamo izva- 
žati našo knjigo, vidimo, da tuji založniki množe prodajno ceno 4-krat, 5-krat, 
tudi 6-krat s proizvodno ceno, medtem ko se pri nas množi samo z 2. S tem, 
ko smo težili za nizko ceno in jo tudi dosegli, smo hkrati ustvarili tudi problem. 

Določanje honorarjev, ki se ureja s pogodbo med založnikom in avtorjem, 
in način, kako se ti dogovori izvajajo, izhajajo iz povojnega obdobja, iz zelo 
neprimerne prakse, povzete po sovjetski praksi. Po tej se avtorjevo delo meri 
s polarni, s tiskovnimi znaki, z limitirano naklado itd. Tako določen honorar je 
že takrat predstavljal, kot to predstavlja tudi še danes »uravnilovko«. Razmerja 
med začetnikom, ki stopa v vrste avtorjev, in med Nobelovim nagrajencem, ni 
niti 1 : 2; razlike je komaj nekaj tisoč dinarjev. 

Današnji honorarji so nestimulativni ne samo za avtorja; njihova oblika je 
nestimulativna tudi za založnika. S tem, da je naklada izčrpana in prodana, ni 
založnik z ničemer neposredno stimuliran, bodisi za višjo naklado, bodisi za 
ponatis. Trdno pa sem prepričan, da ima založnik največje možnosti, da plasira 
delo domačega avtorja na ostala jezikovna področja naše države in v tujini. 

Zdi se mi, da bo glavno breme za rešitev problema honorarjev ostalo na 
založbah. Za rešitev tega problema bo po mojem mnenju v prvi vrsti treba 
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odstopiti od dosedanje prakse, ko se dela avtorjev merijo s tiskovnimi znaki. 
Poslužiti se bo treba sodobnejših oblik dogovorov med avtorjem in založnikom, 
kjer bosta avtor in založba sodelovala pri uspehu knjige, ne samo v eni nakladi, 
ne samo v prvi izdaji, temveč tudi pri ponatisih, pri prevodih, pri prodaji 
v tujini itd. S tem lahko zagotovimo zvišanje honorarja, ki ga dobi avtor, 
takrat ko je delo pisal in ki mu doteka tudi kasneje. Tak način bo stimuliral 
avtorja in tudi založnika, da se bosta poslužila vseh vezi, vseh oblik in všeh 
ukrepov, da bo avtorjevo delo razširjeno tako na domačem razmeroma ozkem 
trgu, kot tudi izven, domačega trga. 

Problem, kako rešiti vse razlike v honorarjih, sega preko možnosti založ- 
nikov, ker je posledica majhnega knjižnega trga, našega majhnega naroda in 
s tem nacionalen problem. Za njegovo rešitev pa predlagam, da bi tudi sklad 
namensko podpiral izdatke za avtorske honorarje, ki nastajajo pri izvirni izdaji. 
S tem, da se uskladijo avtorski honorarji za izvirna dela z dohodki v drugih 
strokah, boi ta namen dosežen. 

Se enkrat poudarjam, da niso založniki borci za nizke honorarje, temveč 
obratno, da se dobro zavedajo, da je njihova eksistenca odvisna od ustvarjal- 
nosti avtorjev, in kolikor sem poučen, so se založbe že domenile, da ta problem 
precej poglobljeno v prihodnjih dneh oziroma tednih stavijo na svoj skupen 
dnevni red. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, še kdo želi besedo? Besedo ima 
tovariš Ivan Bratko. 

Ivan Bratko: Tovarišice in tovariši! V diskusiji in priporočilih Zvezne 
skupščine ter v poročilu, ki so ga pripravili naši tovariši za to zasedanje, so 
izražene in kompleksno obdelane glavne misli ter izkušnje o založniški dejav- 
nosti. Mislim, da se. v glavnem strinjamo s predloženimi smernicami in pripo- 
ročili, ki so bila sicer že neštetokrat obravnavana in že večkrat sprejeta na 
najrazličnejših forumih. 

Zdi se mi, da gre pri vprašanju, ki je trenutno pred nami, predvsem za 
to, da bi na ustrezen način iz množice predlogov, priporočil in sugestij izluščili 
tiste, ki smo jih tudi v resnici sposobni sproti uresničevati. Namreč, vsa ta 
priporočila, zlasti pa še priporočilo Zvezne skupščine' so dolgoročni programi 
za obdobje 10, 20 ali pa morda še za več let. V krajšem obdobju teh programov 
iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni mogoče uresničiti. Zatorej ponavljam, 
da bi bilo treba iz množice teh problemov in predlogov izluščiti ključne in jih 
zastaviti tako, da bi jih postopoma iz leta v leto uspešneje uresničevali. Vze- 
mimo na primer vprašanje bibliotek. Priporočilo Zvezne skupščine govori o 
tem, da naj biblioteke postanejo večinski kupec knjig; to se pravi, da naj 
biblioteke odkupijo najmanj polovico izdanih knjig vsake naklade. Današnja 
stvarnost pa je taka, da biblioteke Odkupijo le 3fl/o ali pa mogoče 4"/o do 5% 
izdanih knjig. Glede merodajnosti teh podatkov se v glavnem strinjamo. To je 
vsekakor izredno majhen odstotek! 

Ce pa pogledamo naš program, da naj postanejo biblioteke večinski kupec 
knjig, lahko kaj hitro ugotovimo, da je uresničljiv šele v zelo dolgem obdobju. 
Danes še ni na svetu države, ki bi tak program uresničila; ni je niti v socializmu 
niti ne v kapitalizmu niti se ni takemu programu še nobena približala. Znano 
je, da na primer v ZDA, kjer SO' biblioteke zelo razvite, odkupujejo biblioteke 
10% izdanih knjig. V skandinavskih deželah ponekod tudi več. Torej, realna 
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naloga oziroma perspektiva bi bila za nas ta, da bi od 5%> oziroma 3°/o prišli 
v prihodnjih dveh letih približno na 5%>. Ob tem pa takoj nastane vprašanje, 
kako ta minimalen program uresničiti, kar bi predstavljalo za naše razmere 
velik uspeh. Doslej smo se omejevali na priporočila! Znano je, da je bilo teh 
priporočil že veliko. Spominjam se, da je Zvezni izvršni svet že pred sedmimi 
leti prvi sprejel tako priporočilo. Potem so sprejemali priporočila še tudi drugi 
organi, vse do občinskih skupščin. Vendar številke dokazujejo, da priporočila 
niso rodila pomembnejših uspehov ter je bil ta razvoj izredno počasen. Zaradi 
tega so nekateri predlagali uvedbo davka v korist bibliotek. Predlog so drugi 
zavračali kot neprimernega. Porodila se je tudi ideja o formiranju posebnih 
fondov v republiki in zvezi, ki bi sodelovali pri financiranju oziroma ustanav- 
ljanju bibliotek pod pogojem,'da zagotovijo del sredstev tudi občine. 

Vendar, kot rečeno-, še nismo- našli ustrezne rešitve. Omejujemo- se na 
priporočila, o katerih nam je znano, da ne rodijo sadov. Zato menim, da je 
napočil čas, ko bi morali predstavniški in izvršilni organi razpravljati o kon- 
kretnih ukrepih za uresničitev minimalnih programov. 

Podobno kot vprašanje bibliotek so aktualna še druga vprašanja. Gre za 
vprašanja tiskarn, avtorskih honorarjev, knjigarn itd. Razumljivo je, da vseh 
teh problemov v enem letu ne moremo rešiti, niti ne v dveh ali v petih letih. 
Vendar pa bi dosegli velik napredek, če bi nam uspelo vsakih nekaj let siste- 
matično rešiti vsaj nekaj takih problemov, siser se bomo mi ali pa naši potomci 
čez nekaj let ponovno sestali in bomo ponovno sprejeli neko priporočilo, ki ga 
pa ne bo nihče realiziral in bo ostalo zopet samo priporočilo. 

Kar zadeva odnos Slovenije in Jugoslavije do svetovnega knjižnega bo- 
gastva, je Slovenija glede izbora zaradi materialnih pogojev v slabšem položaju. 
Tu so objektivne okoliščine, ki jih ne moremo premostiti. Podobno- je srbsko 
in hrvatsko knjižno področje na slabšem, če ga primerjamo s francoskim ali 
z anglosaškim knjižnim področjem. Nasprotno pa je Makedonija glede izbora 
še na slabšem kot Slovenija. Navedene okoliščine nalagajo založbam in vsem, 
ki se ukvarjajo z založništvom — založniškim svetom in vsem prosvetnim in 
kulturnim organom — nalogo, da posvetijo izredno pozornost knjižnemu izboru. 
Ker imamo majhne možnosti, je za nas res zelo važno, da dobimo v našem jeziku 
tiste knjige, ki so v resnici najpomembnejše. 

Glede vzgoje kadrov, ne da bi posebej poudarjal pomembnost tega vpra- 
šanja, mislim, da bi lahko na pedagoški akademiji izobraževali poleg bibliote- 
karjev in knjigotržcev tudi še založniški kader. Poleg bibliotekarskega in knji- 
gotržkega oddelka bi imeli torej še nekak založniški oddelek. 

Menim, da je treba v množici problemov takoj pričeti urejevati honorarje 
za avtorje, prevajalce in za vse ostale kulturne delavce, ki sodelujejo- pri 
ustvarjanju knjige. Vendar bi morali reševati ta vprašanja na ustreznejši 
način. Ni stimulativno, če dvigujemo honorarje samo v skladu s povečevanjem 
stroškov življenjskega standarda. Honorar mora biti odvisen od kvalitete dela, 
avtor pa naj bo soudeležen pri dohodku, ki se ga ustvari s prodajo knjige. 
Slednji princip je uveljavljen na Zahodu, medtem ko je pri nas zoper ta 
princip čutiti odpor celo pri nekaterih avtorjih. Seveda mi v celoti ne bi prešli 
na tak sistem ugotavljanja višine honorarjev, napočil pa je že čas, da ga vsaj 
deloma uredimo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim še kdo? Tovarišica Zohar. 
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Truda Žoher: Mislim, da sem dolžna v zvezi s svojo razpravo še nekaj 
pojasniti. Moja razprava je temeljila na dveh virih. En vir je poročilo, ki ga 
je predložil upravni odbor sklada, drugi vir pa je konzultacija s predstavniki 
časopisno-založniškega podjetja »Večer«. Do navedenih zaključkov o konkretni 
politiki, ki jo je izvajal sklad, sem prišla na podlagi teh dveh virov. Številke, 
ki zadevajo potrebe časopisnega podjetja Mariborski tisk, so mi prezentirali 
tovariši iz tega podjetja. Sodim, da o najnovejši vesti gotovo še niso> obveščeni 
in je zelo razveseljiva izjava predsdnika sklada, da bo> mariborski tisk dobil 
sredstva. 

V zvezi z objavljanjem razpisov v dnevnem časopisju, kakor je to urejeno 
z zakonom, predlagam, da razpisov v bodoče ne bi objavljali samo v časopisu 
»Delo«, ampak tudi v časopisu »Večer«. »Večer« je časopis, ki izhaja v nakladi 
55 000 izvodov, berejo ga ljudje v severovzhodni Sloveniji od Dravograda do 
Murske Sobote in od Celja do Maribora. Tovariši, iz tega podjetja so mi rekli, 
da v bodoče ne bi objavljali razpisa samo v enem časopisu, in to v republiškem, 
ampak morda tudi v lokalnem časopisju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, želi še kdo razpravljati. Tovariš Jože 
Vagner. 

Jože Vagner: V kratkih besedah bom poskusil odgovoriti na postav- 
ljeno vprašanje, kaj je z zalogami knjig v skladiščih. Moj odgovor ne bo 
popolen, ker ne poznam tega problema pri vseh založnikih in se nanaša samo 
na tiste založnike, ki jih slučajno poznam. 

Lahko potrdim, da zaloge knjig v založniških organizacijah iz leta v leto 
naraščajo. Uvodoma pa, da bi bila zadeva bolj jasna, lahko v imenu velike večine 
gospodarskih organizacijski se bavijo z izdajanjem knjig, trdim, da je gospo- 
darsko podjetje »Dinos« za nas nepomemben poslovni partner in da od nas ne 
dobiva knjig kot odpadnih surovin. Ne glede na to pa je treba ugotoviti vzroke 
nastalih knjižnih zalog, ali so te posledica nepravilne založniške politike, ali 
drugih okoliščin. Drugič, zaloge se porajajo zato, ker v podjetju vedno večji 
založniški programi zahtevajo tudi večje zaloge in je večkrat težko oceniti ne 
samo gospodarsko situacijo, ki je pri nas zelo nestabilna, ampak nasploh tudi 
kvaliteto knjige, kakršno si želi slovensko tržišče. Naše tržišče pa je izredno 
majhno. Mislim, da je bilo vprašanje postavljeno najbrž tudi s tem namenom, 
da bi odgovorili, kako posluje naša prodajna mreža in kako dela naša propa- 
gandna služba v knjigarnah, knjižnicah, knjižnih založbah itd. Lahko trdimo, 
da delo teh organizacij tudi ni vedno> najboljše in da marsikdaj obleži knjiga 
v skladiščih tudi zaradi tega, ker te organizacije niso dovolj aktivne. Mislim pa, 
da to vseeno ni toliko bistvenega pomena kot to, da v današnjem gospo- 
darskem. sistemu relativno težko tiskamo knjige na tak način, ki ustreza našemu 
tržišču. INfamreč, pri sedanji tehniki naše tiskarske industrije moramo tiskati 
knjigo za daljšo dobo 3 ali 4 let in nemalokrat zahtevnejše knjige tudi za pet, 
šest ali celo za 10 let. Rezultat tega je seveda ta, da se zaradi te neprilagojene 
tiskarske tehnike našemu tržišču večajo zaloge v skladiščih; posledice pa nosijo 
v glavnem založbe. Smatram torej, da je med važnimi vzroki nastalih zalog 
tudi ta, da založbe pač zato namerno tiskajo višje naklade, ker vidijo, da jim 
še ni omogočen modernejši postopek ponatiskovanja knjig. 

Tretji, sicer relativen in manj pomemben vzrok je ta, da je tudi založništvo 
v določeni meri odvisno od bančnih kreditov. Za te pa vemo, da jih je povsod 
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težko dobiti. Založbe so glede teh v primerjavi z ostalimi gospodarskimi orga- 
nizacijami na boljšem, ker pridejo vsaj delno do kreditov, ki jim omogočajo 
poslovanje. Seveda pa ne moremo potrditi, da pridejo založbe vedno tudi do 
takih kreditov, ki omogočajo normalno kreditiranje večjih zalog. 

Poleg tega bi rad načel problem knjigotrške mreže, ki je bil danes že 
večkrat omenjen, pa se mi zdi, da ga je potrebno osvetliti tudi z druge plati. 
Če pogledamo zgodovinski razvoj knjigarn, ugotovimo, da se je njihov pred- 
vojni stabilni položaj takoj po vojni bistveno spremenil in da smo doživeli 
v kratkem obdobju dvajsetih let že petkrat bistvene organizacijske spremembe. 
Te stalne menjave odnosov imajo za posledico tudi relativno slab materialni 
položaj knjigarn in neustrezno prodajo knjig. Danes vidimo, da so knjigarne, 
prav zaradi teh stalnih sprememb v nezavidnem položaju. Končno se jih je 
priključilo založbam in se smatra, da so njihovi problemi izključno problem 
založb. Sedaj je nekaj več kot 90'% vseh knjigarn v sklopu založniških podjetij. 
Po podrobni analizi stanja smo ugotovili, da želijo vse knjigarne in pa tudi 
založniška podjetja, da se knjigarne poslovno osamosvojijo in obravnavajo kot 
samostojni kulturni centri v založbah. Te napore opažamo že od leta 1960 dalje, 
ko so dokončno prišle v sklop založb skoraj vse knjigarne. Če pogledamo da- 
našnje sitanje v Sloveniji, ugotovimo', da je pravzaprav 20 do 25 knjigarn takih, 
za katere lahko' trdimo, da v celoti ustrezajo svojemu namenu. Mislim, da 
skupščinsko poročilo malce preveč kritično ugotavlja stanje knjigarn, kajti, če 
jih primerjamo z inozemskimi, ustrezajo našim potrebam po prometu in po 
kvalifikacijski strukturi prodajalcev; deloma pa tudi po sami lokaciji in po 
ureditvi prostorov. Vendar ugotavljamo tudi že za večje knjigarne, da so zaradi 
nizke akumulacije še vedno nerentabilne in jim ni omogočeno, da se razvijajo 
tako, kot smo predvideli. Vprašljivo' je, če bomo obdržali vsaj tako rast knji- 
garn, kot smo jo imeli do sedaj? 

Vse ostale knjigarne v Sloveniji so v izredno neugodnem položaju, saj so 
zelo pasivne. Njihov položaj poslabšuje dejstva, da so zlasti manjše knjigarne 
v sklopu papirnic. Z analizami pa ugotavljamo, da so tudi te postale zaradi 
najnižje marže v trgovini sploh, razen še nekaj drugih strok, pasivne in je 
s tem onemogočen preliv sredstev iz papirnic v knjigarne. Menim namreč, da 
bi lahko izboljšali položaj knjigarn na tak način, da bi papirnicam sprostili 
marže, kar bi omogočilo hitrejši razvoj samih papirnic in prelivanje sredstev 
v knjigarne in s tem hitrejši razvoj ostalih 50 knjigarn, ki predstavljajo pri- 
bližno 80'% vseh knjigarn Slovenije. 

Predsednik Ivo Tavčar: Zeli še kdo razpravljati? Zeli morda kdo 
odgovoriti na vprašanja, oziroma dati pojasnilo na nekatera vprašanja, ki so 
bila zastavljena v razpravi? (Ne.) 

Tovariš Bor je zastavil vprašanje v zvezi s »proceduro«. Menim, da če se 
njegovi predlogi nanašajo le na nasvete upravnemu odboru sklada, potem prav- 
zaprav ne gre za neke »proceduralne« probleme, ampak bo vsa naša razprava 
služila upravnemu odboru sklada v oporo pri njegovem nadaljnjem delu, sicer 
pa se mora ravnati po zakonu in po odloku, ki ga je izdal na temelju zakona 
Izvršni svet. Verjetno pa bodo nekateri spori, v zvezi z delitvijo sredstev sklada 
za tiskarstvo, v prihodnje odpadli. Ze takrat, ko smo sprejemali zakon, smo 
omenili, da ni najbolj smotrno, da se tudi tiskarstvo podpira s sredstvi tega 
sklada. Glede na to, da bo v prihodnje odpadel prispevek iz dohodka tudi v 
tiskarstvu, tako kot pri vseh drugih delovnih organizacijah, bodo problemi, ki 
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so nastali pri skladu, sami po sebi odpadli. Odpadla bo seveda tudi možnost, 
da bi sklad dajal sredstva za razvoj tiskarstva. 

Verjetno bo nastalo potem vprašanje, ali bo mogoče še naprej v enako 
veliki meri podpirati založništvo. Namreč, ko bodo tiskarstvu ostajala večja 
sredstva, se mu bodo nalagale tudi obveznosti, da se modernizira in da z zni- 
ževanjem lastnih stroškov vpliva tudi na ceno knjige. Opozarjam, da bodo 
verjetno v prihodnosti odpadle podpore za učbenike, ker bo nepotrebno, da 
bi dalje podpirali učbenike iz sklada. To podporo bo treba zagotoviti učencem 
z brezplačnimi učbeniki v šolah. Za to se moramo že sedaj prizadevati, da 
bomo v prihodnjem letu storili večji napredek kot letos, ko so jih uvedli le 
v nekaj občinah. Cena učbenikov bo s stališča kupne moči posameznika vedno 
manj pomembna, ker jih ne bo- več plačeval posameznik, ampak širša družbena 
skupnost. Sicer pa že sedanji prispevek 50 ali 100 dinarjev za knjigo ni pomenil 
za posameznika bistvene razbremenitve. 

Menim, da bi bilo treba problem učbenikov in njihove cene urejati s finan- 
ciranjem šolstva, ne pa s sredstvi sklada. 

Veseli me, da so tudi založniki mnenja, da je treba urediti problem avtorskih 
honorarj.ev. Najbrž ga res lahko le oni najhitreje rešijo. Preveč pa pričakujemo, 
če mislimo, da ga lahko rešimo tako, da le en sam nosi njegovo breme. 

Zato menim, da je neizbežno, da rešujemo te probleme brez vsakih po- 
mislekov in odlašanj. Sicer pa bi bilo smotrno, da razpravljamo o nekaterih 
potrebnih ukrepih za ureditev založništva pri tretji točki dnevnega reda, ko 
bomo obravnavali knjižničarstvo. 

Vprašam vas, ali naj nadaljujemo z razpravo, ali pa jo sedaj prekinemo in 
jo nadaljujemo popoldne ob četrti uri. Verjetno vam bi bilo sedaj glede časa 
ugodneje, da sejo nadaljujejmo, vendar ura je že ena. Razpoloženje za razpravo 
pa je že tudi nekoliko popustilo. Naši tovariši, ki delajo na področju knjižni- 
čarstva, imajo' občutek, da se posveča njihovim problemom v razpravah najmanj 
časa. Prav zaradi tega so želeli, da postavimo knjižničarstvo1 kot posebno^ točko 
na dnevni red in ne hkrati z založništvom. Mislim, da smo tudi za reševanje 
teh problemov vsi odgovorni — in da ne bomo zaradi nekih osebnih ugodnosti 
ali neugodnosti na hitro o nečem razpravljali. Predlagam, da popoldne ob četrti 
uri nadaljujemo razpravo. Prosim tovariš Bor. 

Matej Bor: Rad bi vam pojasnil svoje stališče v zvezi z mojim pred- 
logom. 

Predsednik Ivo Tavčar: Da, prosim. 

Matej Bor: Sprožil sem vprašanje »procedure« zaradi tega, ker ne 
želim, da ostane predlog samo moje mnenje. To moje mnenje namreč lahko 
sklad upošteva ali pa ne. Rad pa bi po tem proceduralnem postopku dosegel 
naslednje: 

V statut sklada naj bi se vnesla posebna postavka za podporo množične 
knjige, ki je namenjena širokemu krogu bralcev; bodisi da so to klasična ali 
sodobna dela. Želim doseči to, kar sem rekel. Vem pa, da tega ne bom dosegel, 
če bom šel nazaj v klop in bom dal še eno priporočilo, ki ne bo niti priporočilo 
tega zbora, ampak samo Bora. 

Predsednik Ivo Tavčar: Da, v zvezi s tem bi se na mestu tovariša 
Bora vprašal, kdo sprejema in kdo potrjuje statut sklada? Ce mi je to jasno, 
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potem tudi vem, kdo je pristojen za spreminjanje statuta. O tem skladu Smo 
sprejeli tudi zakon in smo z njim določili, kdo sprejema in potrjuje statut 
sklada. To se pravi, da smo v tem smislu proceduralno vprašanje jasno rešili. 
Tovariš Bor pa seveda lahko v zvezi s svojim predlogom predlaga spremembo 
zakona v tem smislu. To pa je druga procedura! Ce gre za tako proceduralno 
vprašanje, potem ga lahko le tako pojasnim. 

Matej Bor: Predlagam, 3 a moje zadnje vprašanje dokončno razčistimo 
popoldne pred prehodom na 4. točko dnevnega reda. 

Predsednik Ivo Tavčar: Dobro. Potem ne zaključujemo te točke dnev- 
nega reda, ker jo bomo nadaljevali še popoldne. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Sklepčni smo in lahko nadaljujemo sejo. 
Tovariš Bor je predlagal, naj bi se pred zaključkom te točke pogovorili »o pro- 
ceduri«. Ker pa ni navzoč, kaže, da je odstopil od predloga. Zato lahko z mirno 
vestjo preidemo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo 
o knjižničarstvu. 

Poročilo začasnega odbora ste prejeli, zato lahko začnemo razpravo. Zeli 
morda poročevalec začasnega odbora še ustno poročati? (Ne.) Kdo želi besedo? 
Tu imamo za razpravo že prvega prijavljenega govornika tovariša Dušana 
Sinigoja. 

Dušan Šinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci! V svojih izvajanjih 
želim opozoriti na problem, za katerega mislim, da mu gradivo, ki smo ga- 
prejeli, ne posveča dovolj pozornosti. Ce bi ga rešili, bi k razvoju knjižni- 
čarstva verjetno veliko pripomogli. Namreč hitro naraščanje strokovne litera- 
ture zaradi novih dognanj, in pa povečevanje števila njenih uporabnikov zahte- 
vata za knjižnice vse večja in večja sredstva, ki naj bi jih dajali njihovi usta- 
novitelji. Iz gradiva je tudi razvidno, da knjižnice v Sloveniji, razen nekaterih 
ne dobivajo od založniških podjetij obveznega izvoda in tudi s tistimi izvodi, 
ki jih dobivajo, si ne morejo veliko pomagati, ker ne prejemajo ostale jugoslo- 
vanske in obsežne tuje literature, ki sta za nas prav tako pomembni. Tudi iz 
kratkih izvlečkov, ki jih imamo v gradivu o posameznih knjižnicah, vidimo, 
da dajejo ustanovitelji knjižnicam tako borna sredstva, da komaj zadoščajo 
za minimalne funkcionalne izdatke. Ce uporabim primer goriške knjižnice, ki 
ima študijski, mladinski in pionirski oddelek, s šestimi podružničnimi knjiž- 
nicami, ugotovimo, da s 15 milijoni dinarjev, kolikor jih je letos prejela, lahko 
le životari, ne more pa dopolnjevati knjižnega fonda. Poudariti pa moram, da 
glede na ekonomsko sposobnost ustanovitelja to niti niso tako majhna sredstva. 
Od teh sredstev jih je letos porabila knjižnica za nakup knjig 2 milijona din, 
planirala pa jih za ta namen 11 milijonov dinarjev. Mislim, da tak deficit ni 
značilen samo za goriško knjižnico. Iluzorno je misliti, da bi lahko knjižnice 
nabavljale vse knjige, ki izidejo v Sloveniji; še bolj velja to za literaturo iz vse 
države, da o tuji sploh ne govorim. 

Pri tem hočem opozoriti še na to, da imajo gospodarske organizacije razu- 
mevanje za nabavo knjig, zlasti za strokovno literaturo, za katero pa imajo 
knjižnice na razpolago najmanj sredstev. Mislim, da bi se morala založniška 

9* 
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podjetja z najrazličnejšimi prijemi populariziranja knjig bolj prizadevati, da 
bi gospodarske organizacije kupovale več knjig. Za primer navajam samo štiri 
podjetja, ki sem jih obiskal v zvezi s to problematiko v novogoriški občini. Že 
v prvem podjetju sem dobil podatek, da so letos porabili 600 000 din za stro- 
kovno literaturo. Ostala podjetja pa so trošila sredstva takole: 400 000 din, 
milijon din in 1 300 000 din. To se pravi, da so samo štiri gospodarske orga- 
nizacije nabavile več literature, kot pa matična knjižnica. 

Mislim, da so gospodarske organizacije "pomemben uporabnik vseh vrst 
literature. Tista gospodarska organizacija, ki je letos porabila 1 milijon 300 000 
din, je kupila 550 kosov strokovne literature in 400 kosov leposlovne literature. 
To se pravi, da so tu določene potencialne možnosti, ki jih lahko izkoristimo, 
vendar ko sem se pogovarjal s predstavniki knjižnice, smo prišli do zaključka, 
da sorazmerno velik knjižni fond gospodarskih organizacij ni nikjer registriran; 
če pa je registriran, je samo v delovni organizaciji. Zaradi tega menim, da bi 
morali v zakonu, ki ga bo sprejel naš zbor, precizneje določiti vlogo knjižnic 
v gospodarskih organizacijah, čeprav so te knjžnice oziroma gospodarske organi- 
zacije samostojne v razpolaganju s svojimi sredstvi. Vendar prav gotovo služi 
knjižni fond, s katerim razpolagajo gospodarske organizacije, splošnim druž- 
benim interesom in ne samo interesu enega samega delovnega kolektiva. Zaradi 
tega predlagam, da bi pri sprejemanju oziroma pripravljanju predloga zakona 
o knjižnicah upoštevali to ugotovitev tako, da bi bile gospodarske organizacije 
dolžne svoje knjižnice registrirati pri matični občinski knjižnici. Seveda pa 
še vedno ostaja nerešen problem kadrov, ki nam kot povsod drugod primanj- 
kujejo tudi na tem področju. V knjižnici so mi odgovorili na vprašanje, da 
so glede kadrov že nekaj storili, vendar je kader, s katerim razpolagajo, v glav- 
nem še vedno diletantski in ni sposoben opravljati niti tekočega dela. Zato 
podpiram predlog, da se na pedagoški akademiji ustanovi oddelek za knjižni- 
čarstvo in knjigotrštvo, vendar mislim, da to še ni dovolj in bi morale matične 
knjižnice preko seminarjev in tečajev poskrbeti, da bi v vseh delovnih organi- 
zacijah, šolah in ostalih ustanovah organizirali in registrirali knjižnice, s čimer 
bi omogočili, da se obstoječi knjižni fond čim bolj racionalno izkoristi. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim za nadaljnjo razpravo. Besedo ima 
tovariš Branko Babič. 

Branko Babič: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljal bom o 
vplivu občinskih matičnih knjižnic, ki ga lahko imajo na razvoj številnih knjiž- 
nic v okviru kulturno-prosvetnih organizacij oziroma v okviru Svobod in pro- 
svetnih društev. Teh knjižnic je danes še vedno približno petsto in razpolagajo 
približno z 1 milijonom 200 000 knjigami. Mislim, da že samo te številke mnogo 
povedo. Mreža teh knjižnic je tako široka, da lahko rečemo, da obstajajo knjiž- 
nice v vseh večjih krajih in naseljih. Pri pobudi za sprejem zakona o knjižnicah 
oziroma za ustanavljanje matičnih občinskih knjižnic smo želeli, da se v ob- 
činskih središčih ustanovijo kvalitetne knjižnice, s številnim knjižnim fondom 
in strokovnim kadrom; skratka, želeli smo si takih knjižnic, ki bi bile sposobne 

■nuditi tudi pomoč slabše organiziranim knjižnicam v okviru prosvetno-kultur- 
nih društev in svobod. Namreč dejstvo je, tovarišice in tovariši, da te knjižnice 
po številu knjižnega fonda, kakor tudi po kadrih, ne ustrezajo potrebam. Kadri 
so v glavnem nepoklicni knjižničarji, ki delajo večinoma brezplačno. Namreč 
pomoč, ki jo lahko nudijo matične knjižnice, je raznovrstna. Na primer, po- 
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magajo jim lahko s svojim fondom knjig! Vemo, da razpolagajo te knjižnice 
z zelo majhnimi finančnimi sredstvi in si težko nabavijo nove knjige. Zato je 
njihov knjižni fond tudi zastarel. Mislim, da bi lahko matična knjižnica z njimi 
zamenjavala knjige, s čimer bi omogočila tudi kroženje svojih knjig. Ce vemo, 
da na področju ene same občine obstaja tudi do štirideset takih knjižnic, si 
potem lahko predstavljamo, kako obsežno izmenjavanje knjig bi lahko dosegli. 
To bi bil res kvaliteten premik v delu knjižnic. 

Menim tudi, da bi moralo med njimi obstajati stalno strokovno sodelovanje 
glede nabavne politike, o literaturi, ki jo že imamo in o tisti, ki jo založbe 
šele pripravljajo ipd. Dejstvo je, da bomo take ljudske knjižnice v okviru 
kulturno-prosvetnih organizacij imeli še dolgo časa. Število teh se je že zmanj- 
šalo, vendar je to zmanjševanje šla na račun ustanavljanja občinskih matičnih 
knjižnic, in sicer tako, da so nekatere od teh knjižnic spremenili v matične 
knjižnice, ali pa so jih več združili v eno samo knjižnico. Ves čas smo naspro- 
tovali takemu načinu ustanavljanja matičnih knjižnic, ker se s tem ničesar ne 
napravi za razvoj knjižničarstva. Ponekod so bili celo poskusi, da so hoteli 
pobrati manjšim knjižnicam knjige in jih koncentrirati v matične knjižnice. 
Mislim pa, da bi po- taki poti ne smeli iti. Res je, da potrebujemo za dajanje 
pomoči močne občinske knjižnice, res pa je tudi, da imamo že tudi tri leta 
zakon o knjižnicah, vendar so1 rezultati na žalost zelo skromni. Le v slabi po- 
lovici občin imamo občinske matične knjižnice, in cenimo, da je šele dvanajst 
takšnih, ki imajo ustrezne pogoje za normalno opravljanje nalog. Mislim, da 
je kulturno-prosvetni in vzgojno izobraževalni pomen občinskih matičnih knjiž- 
nic še premalo prezenten občinam in družbeno-političnim faktorjem. Premalo- 
je prizadevanj, da bi te knjižnice ustrezno materialno in kadrovsko usposobili. 

Zato zelo podpiram predloge, ki jih daje začasni odbor v svojem poročilu, 
da bi bilo treba opozoriti občine, da naj več storijo' za razvoj knjižničarstva. 
Tudi za knjižničarstvo naj vodijo kadrovsko politiko, ker še tako materialno 
močne knjižnice brez strokovnjakov ne morejo imeti uspehov. 

V tej zvezi je nedvomno naloga nas vseh, da si v svojih občinah prizade- 
vamo za čim učinkovitejše reševanje teh vprašanj. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Rudi Stopar. 

Rudi Stopar: Tovarišice in tovariši! Oglašam se zaradi tega, ker je 
naša občina glede knjižničarstva na nezavidni višini. To je razvidno tudi iz 
gradiva. Tokrat bi rad povedal nekaj besed o tem, kako naj se ne dela z našimi 
knjižnicami. Knjižnice smo združili, vendar nismo združeni knjižnici preskrbeli 
ustreznih prostorov. Prostori, ki so ji bili začasno namenjeni, so postali stalni 
prostori. Knjižnica se je res iz kleti preselila v pritličje, ima pa še vedno 
pretesne prostore in ni mogla potrošiti milijon dinarjev za nakup knjig, ker 
jih enostavno nima kam dati. Hotel sem reči, da se ravno pri kulturi ne bi 
smele dogajati take stvari. Vse prevečkrat pa se občine zaradi dobrega gospo- 
darjenja odpovedujejo prosvetno-kulturnim potrebam. Kadar obravnavajo- pro- 
svetno-kulturne potrebe, običajno odgovarjajo, češ, saj imate to in ono! Zato 
predlagam, da naš zbor posreduje problematiko knjižničarstva občinskim skup- 
ščinam in od njih zahteva, da brezpogojno izvajajo zakon o knjižnicah. 

V prosveti in šolstvu se je stanje popravilo, ker tu obstajajo skupni in- 
teresi. V kulturi pa tega ni, ker ljudje ne kažejo več tiste predanosti do kulture 
nasploh, kot so jo nekdaj in se zapirajo vase. Zato ponovno poudarjam, da 
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občine morajo reševati kulturne probleme enakopravno z gospodarstvom in 
ostalimi družbenimi službami. 

Morda izgleda, da sem preveč enostranski, toda hotel bi poudariti, da ne 
govorim o enem kraju, ampak o več krajih, kjer so knjižnice morda edine 
kulturne institucije poleg telovadnega društva »Partizan« in doma gasilcev ter 
prav zaradi tega potrebujejo temeljite preobrazbe. Poudarim naj še to, da se 
je zadnje čase zelo veliko govorilo o tem, da naj bodo organizirane in izvajane 
kulturne prireditve na' sodobnejši in modernejši način. Vsepovsod se govori 
o klubih. Ponekod so klubi uspeli, povsod pa ne! Osnova za klubske kulturne 
prireditve pa so čitalnice in knjižnice kot prva in edina osnova. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima republiški sekretar za kulturo 
in prosveto Miloš Poljanšek. 

Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši! Želim prispevati nekaj 
misli k razpravi o knjižnicah. 

Med številnimi zvrstmi kulturnih dejavnosti imajo knjižnice vsekakor po- 
membno mesto. Njihova vrednost se ni bistveno zmanjšala niti potem, ko so 
nastopila nova tehnična sredstva in ko so morale začeti deliti vlogo nekdaj 
skoraj edinega kulturnega medija s filmom, radiom, televizijo in ostalimi mo- 
dernimi reprodukcijskimi sredstvi. S svojim stanje, s pogoji dela in z nadalj- 
njimi razvojnimi možnostmi knjižnice v veliki meri izkazujejo kulturni stan- 
dard naroda in njegove materialne pogoje. Zato sem tudi mnenja, da je ra- 
zumno, spregovoriti o naših knjižnicah prav tukaj v Skupščini in doseči stališča, 
na podlagi katerih bo mogoče v večji meri kot doslej zagotoviti njihovo nor- 
malno delo, s čimer se bosta okrepila vpliv in vloga te temeljne zvrsti kul- 
turnega dela. Čeprav nas gradivo, ki smo ga prejeli za današnjo razpravo, 
dokaj natančno seznanja s celotno problematiko knjižnic, se mi zdi vendarle 
vredno ponoviti nekatere bistvene ugotovitve. 

Knjižničarstvo kot pomembno področje družbene kulture in vzgojne iz- 
obraževalne dejavnosti zaostaja in to tudi v sami strukturi kulturnih dejav- 
nosti. Knjižnice so v materialnih težavah. Primanjkuje jim ustreznih prostorov 
in sredstev za povečevanje knjižnega fonda. Primanjkujejo pa jim tudi ustrezno 
usposobljeni strokovni kadri. 

Zakon o matičnih občinskih knjižnicah iz leta 1961 še ni dal zadovoljivih 
rezultatov. Število knjižnih zvezkov v naših knjižnicah ni tako ugodno kot je 
število knjižnic, ki jih je vseh vrst v Sloveniji 1014. Po podatkih iz leta 1961 
pride v Jugoslaviji na prebivalca 1,03 knjige, v Sloveniji pa 2,23 knjige. Ne- 
katere države, predvsem vzhodne, med katerimi naj omenim Madžarsko, Bol- 
garijo in Sovjetsko zvezo, so imele po podatkih UNESCA že 1957. leta 6,3 knjige 
na prebivalca. Ti podatki so dovolj nazorni in kažejo na potrebo po hitrejšem 
izpopolnjevanju knjižnega fonda. 

V osnutku sedemletnega razvoja kulture in prosvete, ki ga je izdelal naš 
sekretariat, so tudi podatki o potrebnem porastu knjižnega fonda v prihodnjih 
sedmih letih. Ce želimo, da pridejo leta 1970 v Sloveniji na prebivalca tri 
knjige, moramo v tem obdobju povečati celotni knjižni fond za 1 310 000 knjiž- 
nih zvezkov, kar predstavlja po sedanjih cenah knjig nekaj več kot 2 in pol 
milijarde dinarjev vrednosti. Pri tem moram omeniti, da nimamo zadovoljive 
strukture knjižnic, o čemer je bilo danes že govora. Se vedno namreč pre- 
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vladu je leposlovna literatura, ki predstavlja približno 80 %> celotnega knjiž- 
nega fonda. Ustrezno razmerje bo doseženo šele tedaj, ko bodo imele knjižnice 
knjige v približno naslednjem razmerju: Mladinske književnosti 25 °/o, lepo- 
slovne literature za odrasle 40 °/o in poljudno-znanstvene literature 35 °/o. 
Takšno razmerje knjig v knjižni zbirki je še posebej aktualno pri večjih in 
celo matičnih knjižnicah. Upoštevati moramo vse bistvene komponente pra- 
vilne nabavne politike, kot so med drugim skrbna presoja literature glede na 
potrebe občanov vseh starosti in poklicev, potrebe kulturno-prosvetnih ustanov 
določenega kraja, njegove gospodarske značilnosti in podobno. To pomeni, da 
se bo dosedaj velik odstotek leposlovne literature znižal v korist poljudno 
znanstvene, politične in strokovne literature. Vsaka od teh knjižnic bo< ustvarila 
priročno knjižnico, v kateri bodo enciklopedije, bibliografije, slovarji, adresarji, 
uradni listi, poslovna dela iz raznih strok in podobno, ki bodo v prostorih knjiž- 
nic e> na razpolago ne samo vsem članom knjižnice, ampak vsemu prebivalstvu. 
Po našem mnenju je potrebno, da so v takšno knjižno nabavno politiko nujno 
vključeni tudi dnevniki in revije, ki izhajajo v naši in v ostalih republikah. 
O spremenjeni strukturi knjižničnih fondov govorim konkretneje zato, ker želim 
podrčtati potrebe po takšnih premikih in ker vidnejših sprememb v tej smeri 
zaenkrat žal še ne moremo opaziti. 

Pri delitvi vseh sredstev namenjenih za kulturo so bile knjižnice v letu 
1963 udeležene s 23,4 fl/o, in predstavlja ta odstotek za naše razmere zadovoljivo 
razmerje. Če pa dodamo, da je bilo v istem letu za vse zvrsti kulturne dejav- 
nosti skupaj z investicijami potrošeno samo 0,57 fl/o narodnega dohodka, kar 
pride na prebivalca 1900 dinarjev, potem kaj hitro ugotovimo, da so bila zaradi 
skromnih sredstev za celotno kulturo premajhna tudi sredstva za knjižnice. 

Kljub takšnim skromnim materialnim pogojem so se slovenski knjižni- 
čarski delavci po sprejemu zakona o knjižnicah v letu 1961 načrtno lotili ure- 
jevanja knjižnične mreže, ki naj predstavlja povezovanje vseh knjižnic, z vzorno 
urejeno matično knjižnico. S takim delom pa bi se večalo število kvalitetnih 
knjižnic. Končni smoter takšne moderne knjižnične mreže pa je namreč ta, 
da omogočimo knjižnicam v sicer pestrem kulturnem življenju tisto mesto, ki 
jim po vplivu in vsestranski kulturni vrednosti tudi pripada. 

Ce bi hoteli pri vseh že formalno1 imenovanih matičnih knjižnicah in še 
pri nekaterih drugih izpolniti minimalne pogoje, ki jih zahtevamo glede knjiž- 
nega fonda matičnih knjižnic, da mora imeti vsaka 3000 knjižnih zvezkov, bi 
bilo treba povečati celotni knjižni fond za 12 300 knjig, kar znaša 24 in pol 
milijona dinarjev. Nekatere matične knjižnice se lepo razvijajo in bodo prav 
zaradi prizadevnosti občinskih skupščin kmalu ustrezno urejene. Matično knjiž- 
nico v Videm-Krškem vodi strokovnjak z visoko izobrazbo. Njene prostore še 
adaptirajo, ima pa še vedno premajhno število knjig. V letu 1963 jih je imela 
nekaj več kot dva tisoč. 

Počasneje se razvija matična knjižnica v Trebnjem. Vodi jo honorarno 
plačani knjižničar s srednješolsko izobrazbo, ima pa neprimerne prostore in 
žal prav tako premalo knjig. 

V še slabšem položaju je matična knjižnica v Ormožu, ki je imela leta 1963 
nekaj nad 2500 knjižnih zvezkov. Vodila jo je sicer strokovno kvalificirana knjiž- 
ničarka, vendar posluje v neustreznih prostorih in prejema premajhna sredstva. 
Podobne ugotovitve veljajo tudi za matično knjižnico v občini Vič-Rudnik. Ma- 
tične knjižnice v Črnomlju, Gornji Radgoni in Sežani imajo sicer večje knjižne 
zbirke, pa nimajo ostalih pogojev za normalno delo. Imamo tudi knjižnice, ki 
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se oblikujejo s strokovnim delom in s številom izposojenih knjižnih zvezkov, 
se pa morajo kljub temu boriti z zelo velikimi težavami. Med te štejemo knjiž- 
nico v Tolminu, ki ima odločno premajhna finančna sredstva; knjižnico v Idriji, 
ki ima izredno skromne prostore in premalo finančnih sredstev; knjižnico v 
občini Ljubljana-Moste-Polje, kjer je prav tako zadrega s prostorom. Podobne 
težave imata tudi knjižnici v občini Ljubljana-Siška in v mariborski občini 
Tezno. 

Najslabše delovne pogoje imajo nekatere izmed tistih občinskih knjižnic, 
ki jih občinske skupščine še niso imenovale za matične. To so knjižnica v Mo- 
zirju, ki ima samo 194 knjižnih zvezkov in izredno majhna finančna sredstva; 
knjižnica v Lenartu, ki ima nad 1200 knjižnih zvezkov, vodi jo brezplačno 
knjižničar z osnovnošolsko izobrazbo; knjižnica v Cerknici še precej časa ne 
bo zmožna sprejeti funkcije matične knjižnice. V podobnih razmerah poslujejo 
tudi knjižnice v Radljah ob Dravi, Sevnici, Šmarju pri Jelšah, v Laškem, Ribnici, 
Lendavi in Dravogradu. 

S podrobnim prikazom razmer v matičnih knjižnicah, s prikazom njihovih 
materialnih in kadrovskih pogojev sem želel opozoriti na bistvene težave našega 
knjižničarstva nasploh. 

Za normalizacijo dela teh knjižnic je potrebno zagotoviti predvsem več 
finančnih sredstev. Zagotoviti jih morajo ustanovitelji na podlagi konkretnega 
delovnega programa, ustanovitelji pa so v večini primerov občinske skupščine. 
Ko smo že pri tem najbolj perečem vprašanju našega knjižničarstva, je nujno 
potrebno poudariti in opredeliti funkcijo in vrednost knjižnice oziroma knjige 
za oblikovanje in usposabljanje našega človeka in še posebej mladine. Odveč 
je raz'mišljati o tem, ali občani berejo ali ne. To mora biti tistim, ki o tem 
razpravljajo, vsaj približno znano. Menim, da spadajo knjižnice splošnega jav- 
nega tipa, pri čemer mislim tudi na študijske knjižnice, med temeljne zvrsti 
kulturnega dela v občini, okraju in republiki, in jih je zato treba uvrstiti v 
osnovno kategorijo družbenih služb, v vrsto tistih dejavnosti, v katerih se že 
nahajajo šole, zdravstvena zaščita in podobne službe. 

V predlogu zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v Sociali- 
stični republiki Sloveniji daje 15. člen možnost vsem tistim občanom, ki ustvar- 
jajo preskromna lastna sredstva, da so deležne dopolnilnih sredstev, ki so jim 
potrebna za ustvaritev ustreznega družbenega in kulturnega standarda svojih 
občanov. Samo če bomo matične knjižnice uvrščali med temeljne pogoje kul- 
turnega standarda, samo če jim bomo namenili takšno vlogo, jim bo mogoče 
zagotoviti tudi primerna finančna sredstva. Finančna sredstva, kadri in dobra 
matična služba pa so pogoji za takšno elementarno družbeno in kulturno funk- 
cijo, kakršno morajo nuditi knjižnice. 

Tovarišem in tovarišicam poslancem Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine 
Socialistične republike Slovenije predlagam, da sprejmejo takšno stališče in 
ga tudi uvrstijo med zaključke oziroma sklepe današnje razprave. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Janez Švajncer. 

Janez Švajncer: Soglašam s poročilom začasnega odbora, vendar 
mi tovarišice in tovariši dovolite, da v razpravi o knjižnicah in knjižničarstvu 
spregovorim o razmerah v ljudskih knjižnicah na podeželju. Te razmere so 
namreč zelo slabe. Menim, da bi morali biti bolj zaskrbljeni za kulturno raven 
ljudi v krajih, ki so oddaljeni od kulturnih središč. Pripominjam, da so s sta- 
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tističnimi podatki ugotovljene razmere mnogo boljše kot so v resnici. Razen 
nekaj izjem so vaške knjižnice samo na papirju. 

Svojo nalogo v izobraževanju občanov so te knjižnice prenehale izpolnjevati 
tedaj, ko niso več mogle kupovati novih knjig. Kdo bi pač leto za letom 
bral ista dela? Knjig pa ne kupujejo zato, ker je pomoč, ki po prejemajo v ta 
namen, komaj vredna besede. Mnogo knjižnic ne dobi v enem letu za svojo 
dejavnost niti dinarja. Take so razmere v mariborskem okraju. Mislim pa, 
da so podobne tudi drugod! Matična služba občinskih in podobnih knjižnic 
pomeni prav gotovo velik napredek, vendar je v severnovzhodni Sloveniji še 
vedno nekaj občin, ki še niso ustanovile poklicnih občinskih knjižnic, kaj šele, 
da bi žrtvovale sredstva za pomoč vaškim knjižnicam. Knjižnice sicer imajo 
dovolj knjig, ki jih je treba tudi registrirati, vendar so to samo stare knjige, 
tako da se tudi matična služba z njimi ne bo mogla veliko pomagati. V občini 
Lenart so lani samo 3 knjižnice kupile nekaj novih knjig, medtem ko pet knjiž- 
nic za nakup ni imelo denarja. Slovenski gospodar iz leta 1905 piše, da so člani 
bralnega društva pri Benediktu v lenarški občini 1904. leta prebrali 1384 slo- 
venski knjig. Sedaj ima ljudska knjižnica pri Benediktu le še približno 100 
knjig, ki so shranjene v šoli in jih nihče ne bere. Podobne so' razmere tudi v 
nekaterih drugih krajih Slovenskih goric, Pomurja in Haloz. V podatkih, ki 
sem jih dobil od mariborskih knjižničarjev, pride v ptujski občini na prebivalca 
0,19 °/o knjige. K takemu stanju javnih knjižnic komentar najbrž ni potreben. 
Mislim, da priporočila za ureditev matičnih in vaških knjižnic ne zadoščajo. 
Razumljivo je, da še precej časa ne bomo imeli denarja za ureditev in primeren 
razvoj vseh vaških knjižnic, ki so pred leti v življenju naših krajev veliko 
pomenile in so opravile precej dragocenega izobraževalnega dela. Ce ni mogoče 
pomagati vsem knjižnicam, bi morale občinske skupščine podpreti vsaj tiste, 
ki imajo največ možnosti za uspešnd delovanje in ki so na svojem območju 
najbolj potrebne. Predvsem bi morali po vseh občinah ustanoviti poklicne ob- 
činske knjižnice in jim z ustreznimi finančnimi sredstvi omogočiti normalno 
delo. Knjižnice v občinskih središčih bi seveda morale imeti dovolj strokovno 
usposobljenih ljudi, da bi bile sposobne zadovoljevati tudi potrebe drugih kra- 
jev v občini. Spričo razmer, kakršne srečujemo zlasti na podeželju, bi morale 
veljati za urejanje poklicnih občinskih knjižnic poleg priporočil tudi z zako- 
nom določene obveznosti, da mora na območju ene občine obstajati vsaj ena 
poklicna javna knjižnica. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, želi še kdo razpravljati? Besedo ima 
tovariš Gorčan. 

Ludvik Gorčan: Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da v po- 
ročilu navedeni podatki, ki prikazujejo razmere v naših knjižnicah niso naj- 
novejši, ampak iz leta 1963. Zato bi rad prispeval k temu poročilu še nekaj 
ugotovitev. Preden pa prikažem današnjo problematiko v Pomurju, poudarjam, 
da je bilo Prekmurje izpostavljeno specifičnim gospodarskim, političnim in kul- 
turnim pogojem, ki so se bistveno razlikovali od onih na območju ob desnem 
bregu Mure. 

Prlekija je na primer imela v Ljutomeru slovensko čitalnico že leta 1868, 
medtem ko je bilo Prekmurje tedaj deležno le nabožne slovenske literature, 
sicer pa ga tlači madžarska nadvlada, ki hoče prebivalstvo naučiti madžarsko. 
Do leta 1919 je bil v šolah in uradih uradni jezik madžarščina. Tedaj je tudi 
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Murska Sobota dobila slovensko narodno čitalnico. Med obema vojnama sta 
obe pokrajini ob Muri razvijali slovenske knjižnice: Ljutomer svojo ljudsko 
knjižnico, Murska Sobota v glavnem le društvene knjižnice, v katere so imeli 
dostop v glavnem le člani društev. Pomembnejše so bile za Prekmurje najbrž 
potujoče knjižnice. Klub prekmurskih akademikov, katerega člani so bili na- 
predno usmerjeni visokošolci, se v letih od 1935—1941 bori, da dobi tudi naj- 
bolj oddaljena prekmurska vas napredno slovensko knjigo. Murska Sobota 
pa do leta 1941 ni imela javne knjižnice, razen treh manjših društvenih knjiž- 
nic z nekaj nad tisoč zvezki. Okupator je uničil večino slovenskih knjig in 
ustanavljal v Prlekiji nemške, v Prekmurju pa madžarske knjižnice. Prekmurje 
dobi šele po osvoboditvi javne ljudske knjižnice, ki so se prvih deset let zelo 
hitro razvijale, zadnjih 10 let pa razvoj nekoliko zaostaja zaradi neurejenega 
ustanoviteljstva in upada finančnih sredstev. Da je Pomurje in posebej Prek- 
murje napravilo velik korak v kulturnem razvoju, potrjuje to ugotovitev po- 
datek, da sta bila ustanovljena v letu 1955 poleg Pomurske založbe tudi po- 
krajinski muzej in študijska knjižnica v Murski Soboti. V občini Murska So- 
bota je 18 javnih knjižnic, in sicer študijska in ljudska knjižnica v Murski 
Soboti ter 16 podeželskih knjižnic, ki pa nimajo niti stalno nameščenega usluž- 
benca niti knjižničarja. Po svobodneim pristopu ni urejena v Pomurju niti ena 
ljudska knjižnica. Matično službo v občini Murska Sobota opravlja od maja 
meseca leta 1964 študijska knjižnica v Murski Soboti, ki opravlja isto službo 
tudi za knjižnice na dvojezičnem področju. V občini Ljutomer so sicer pre- 
imenovali svojo ljudsko knjižnico v matično knjižnico, vendar jo bo treba 
še preurediti in zaposliti strokovni kader. V lendavski občini še niso ustanovili 
matične knjižnice. Tudi na tem območju bo treba vložiti še precej naporov, 
za razvoj dvojezičnih knjižnic, ki zbirajo in izposojajo občanom madžarske 
narodnosti največ madžarske knjige. 

Občina Gornja Radgona je preimenovala ljudsko knjižnico v matično 
knjižnico, vendar tudi ta občina nima urejenih ostalih knjižnic. Največji pro- 
bleim teh knjižnic je ta, da jim primanjkujejo strokovni kadri. Bilo bi precej 
storjenega, ko bi imele vsaj stalno nameščenega vodjo. Skratka, lahko. rečemo, 
da vse imenovane matične knjižnice razen študijske knjižnice v Murski So- 
boti, ne izpolnjujejo predvidenih pogojev matične knjižnice. Zato bo treba 
najprej urediti položaj teh knjižnic tako, da bodo lahko tudi v resnici sposobne 
upravljati svoje poslanstvo. Čeprav je letos pedagoška akademija odprla knjiž- 
ničarski oddelek, se za vpis iz Pomurja ni prijavil niti en slušatelj. Iz študijske 
knjižnice so se izredno vpisali štirje kandidati. Občinske knjižnice, pa čeprav 
so bile večkrat obvečene in opozorjene o tem študiju, niso razpisale štipendij. 

Po ureditvi odnosov med ustanovitelji in knjižnicami bodo morali ustano- 
vitelji oziroma občine dajati večja sredstva tudi za knjižnice na dvojezičnem 
območju. V Pomurju je dala podeželskim knjižnicam edino soboška občinska 
skupščina 800 tisoč dinarjev, medtem ko ostale občine v letu 1964 niso dale 
tem knjižnicam ničesar. Edino knjižnice na dvojezičnem območju v Prekmurju 
so dobile 550 tisoč dinarjev, in sicer ljudska knjižnica v Lendavi 200 tisoč di- 
narjev, v Prošenjakovcih 100 tisoč dinarjev, v Dobrovniku 120 tisoč dinarjev 
in knjižnica v Hodošu 100 tisoč dinarjev. To pa niso bila občinska, ampak re- 
publiška sredstva. Zato pride na madžarskega občana ena knjiga, na prebivalca 
v Pomurju 0,4 knjige, z upoštevanjem študijske knjižnice pa 0,7 knjige. Na 
posvetovanju društva bibliotekarjev Slovenije v Murski Soboti je bil nakazan 
bodoči razvoj knjižničarstva, ki se že uresničuje ob podpori študijske knjižnice 
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in njene podružnice v Murski Soboti. Bilo je ugotovljeno, da je treba v vsaki 
občini materialno in kadrovsko' okrepiti matično knjižnico, ki bi bila potem 
sposobna nuditi zgled in strokovno podporo ostalim knjižnicam v občini. Za 
zagotovitev potrebnih kadrov naj občinske skupščine štipendirajo več študen- 
tov na pedagoški akademiji. Nujno je tudi, da dobe matične knjižnice ustrezne 
prostore, da lahko odpro čitalnice, pa naj je to še tako skromna sobica. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo razpravljati? Tovariš Ivan Mole. 

Ivan Mole: Tovariši in tovarišice poslanci! Strinjam se s poročilom 
začasnega odbora in ga želim še malo podkrepiti. Problem knjižničarstva je 
sedaj zato tako pereč, ker smo pred leti sprejeli samo zakon, nismo pa ustvarili 
ustreznih pogojev, sicer nam je bilo že takrat znano, da ne bo mogoče takoj 
doseči idealnih uspehov, vendar je obdobje treh let že tolikšno, da smo lahko 
resno zaskrbljeni. Knjižni fond je v manj razvitih občinah majhen in pride ena 
knjiga na sedem ali osem občanov. Odločneje bi bilo treba ukrepati za zagoto- 
vitev ustreznih finančnih sredstev, in za zagotovitev strokovnih kadrov ter 
prostorov. 

Sedanje slabosti otežkočajo strokovno vodenje knjižnic in uresničevanje 
ustrezne nabavne politike knjig, kar ima za posledico tudi neustrezno izposo- 
janje knjig. 

V zadnjem času opažamo pritisk učencev in študentov raznih šol in tečajev 
na knjižnice, kjer iščejo strkovno literaturo, ki pa je v večini primerov takoj 
ne dobe. Vemo pa, da imajo gospodarske organizacije dokaj močne zaloge 
domačih in tujih strokovnih knjig. Glede na to je nujno, potrebno, da matične 
knjižnice čimprej poskrbijo za registracijo strokovnih knjižnic v gospodarskih 
organizacijah in dobijo tako pregled nad celotnim knjižnim fondom v občini. 

Predsednik Ivo Tavčar: Želi še kdo razpravljati? Ce ne, bi se sam 
zaustavil pri nekaterih vprašanjih. 

Poročilo ugotavlja, da slovenska bibliografija zaostaja za 6 let. V zvezi 
s tem se vprašujem, kaj lahko stori republika, da se stanje popravi, oziroma 
ali lahko sploh kaj stori? Prosil bi, da sekretariat to prouči, ker mislim, da 
je sedaj že čas, da imamo vsaj pregled nad tem, kaj se tiska v Sloveniji. 

Glede šolskih knjižnic menim, da bi morali biti soglasni glede tega, da 
sodijo1 stroški knjižnice med redne stroške šole, ker šolskih knjižnic ne moremo 
izločati iz financiranja šolstva. Kot smo prej trdili, da bo treba vse hitreje 
vključevati učbenike za osnovno šolstvo v sestav rednega financiranja šolstva, 
je treba tudi šolske knjižnice enako obravnavati. Na razvoj teh knjižnic pa 
lahko vpliva tudi republika in sicer, pravzaprav na dva načina. Šolska knjiž- 
nica se delil na knjižnico za učence in na knjižnico za učitelje. Vse bolj se poraja 
potreba po ustanovitvi enotne sistematično urejene republiške pedagoške knjiž- 
nice, ki naj bi delovala ob bodočem pedagoškem inštitutu. Mislim, da je taka 
pedagoška knjižnica pogoj za hitrejši razvoj pedagoških knjižnic v šolah. Med 
njimi bo treba vzpostaviti ustrezne stike. Republiška knjižnica naj skrbi tudi 
za izpopolnjevanje kadrov, za pravilno nakupno politiko in pa dvig splošne 
strokovne razgledanosti kadrov. Po drugi strani pa mora republika začutiti 
večjo odgovornost tudi do pionirskih knjižnic, ki so pravzaprav matične knjiž- 
nice za otroke do 15 let. 
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Naše založbe izdajajo neke informacije o izdanih knjigah. Ta publikacija, 
ki bi morala obveščati vse bralce, ni vsakomur dostopna. Ali ne bi bilo smotrno 
izdajati za vso republiko' tak informativen list o knjižnem trgu v časopisni obliki 
in bi ga razpečavali tako, da bi bil dostopen vsakemu bralcu. 

Tak list bi omogočil bralcu, da se lahko orientira tako pri nakupu knjige, 
kot pri izbiri knjige v knjižnici, ker bi bil informiran, kaj je na knjižnetai trgu 
novega. In če določene knjige ne bi dobil v svoji knjižnici, bi lahko od nje 
zahteval, da mu jo oskrbi po medknjižnični izposojevalni mreži. 

Skratka, take in podobne republiške pobude bi najbrž dale trajnejše in 
dosti donosnejše rezultate, kot pa da bi občinam razdelili nekaj denarja. 

Vemo', da iinamo v knjižnicah zelo malo strokovnih moči, ki bi bile spo- 
sobne opravljati določena strokovna opravila, ki so značilna za vsako knjižnico. 
Ali ne bi bilo smotrno, da določena opravila kot na primer kartotečno ure- 
ditev, poenotimo. 

Najbrž bi s tem veliko prispevali k temu, da se naše knjižničarstvo hitreje 
dvigne na ustrezno strokovno ravan, hkrati pa bi s tako porazdelitvijo dela 
dosegli tudi cenejše in hitrejše poslovanje knjižnic. 

Da bi knjigo1 še bolj približali občanu, bi se najbrž moralo tudi samo založc 
ništvo in knjižničarstvo lotiti nekaterih spodbudnih akcij. Te smo ponekod v 
zarodkih že imeli. Svoj čas smo slišali pobude, da bi ustanovili društva ljubi- 
teljev knjig oziroma, da bi založbe razvijale klube bralcev ali naročnikov, 
vendar so vse te ideje zaradi premajhne prizadevnosti ostale le na papirju. 
Morda bi na tem področju lahko kaj storila Zveza kulturno-prosvetnih orga- 
nizacij ali pa tudi Prešernova družba, ki bi potem postala nekaj drugega kot 
pa je danes. Skratka, na vsak način bi bilo koristno tudi o teh stvareh raz- 
mišljati in si prizadevati, da bolj približamo knjigo občanu. 

Koristno bi bilo tudi to, da upoštevamo v naših razpravah vse pozitivne 
pobude. Za primer navajam kranjsko knjižnico. Res je delo knjižnice v veliki 
meri odvisno od njenih strokovnih moči, vendar pa so uspehi knjižnice od- 
visni od tega, kako' se zna vživeti v svoje okolje. Pred časom je osrednja knjiž- 
nica v Kranju zelo uspešno vzpostavila stike z vsemi knjižnicami v občini, s 
samostojnimi in tudi s knjižnicami v okviru delovnih organizacij. Ustvarjala 
si je dohodek tudi s tem, da je zaračunavala delovnim organizacijam strokovno 
urejevanje njihovih knjižnic. Skratka, gre tudi za take pobude in ustvarjalnost 
ter bi bilo treba pri nadaljnjem delu upoštevati tudi take izkušnje. 

Ni bil moj namen, da bi se dalj zadrževal pri teh vprašanjih. Vendar 
mislim, da bi se na koncu morali dogovoriti, da Republiški sekretariat za kulturo 
in prosveto takoj predloži Skupščini spremenjen in dopolnjen zakon o knjižni- 
čarstu, tako da bi ga brez odlašanja in čimprej sprejeli. Nekaj zadev bo treba 
urediti tudi v okviru proračuna za leto 1965. Ko bomo sprejemali proračun, 
bomo razpravljali tudi o skladih. V zvezi s tem bomo morali razmišljati tudi 
o ureditvi založništva in knjižničarstva. Smotrno bi bilo, da sekretariat v tem 
smislu pripravi predloge in upošteva današnjo razpravo. Menim, da ni potrebno 
na hitrico sprejemati sklepe, niti ne tako splošnih, ki bi lahko veljali za vse 
kraje in čase, ali pa takih, ki jih ne bi bili sposobni uresničiti. Do zadev, ki se 
jih ureja z zveznimi predpisi, pa bi morali zavzeti določena, stališča. Sedaj je 
predvsem važno, da ugotovimo, kaj lahko stori republika na tem področju, 
kaj lahko storimo mi sami in republiški izvršilni ter upravni organi. Potem se 
moramo odločiti tudi za ustrezna priporočila občinam in delovnim organizaci- 
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jam. Menim, da je po današnji razpravi umesten predlog, da še ne sprejmemo 
sklepov. Te bi v smislu materialov in razprave do prihodnje seje temeljito 
pripravil odbor. Na vsak način je bolje manj zapisati, pa več narediti, kakor 
pa veliko zapisati in malo narediti. Zato predlagam, da bi bil v tem smislu se- 
stavljen tudi predlog sklepov našega začasnega odbora za založništvo in knjiž- 
ničarstvo. 

Če sprejmete ta predlog, bi s takim sklepom tudi končali današnjo raz- 
pravo. Ali soglašate? (Poslanci se strinjajo.) Potem bi zaključil danšanjo sejo 
in hvala vam! 

(Seja je bila zaključena ob 17.15.) 
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10. seja 

(23. novembra 1964) 

Predsedovala:dr. Ruža Šegedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Zače- 
njam 10. sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine'SR Slovenije. 

Svojo odsotnost sta opravičila poslanca Marjan Petrovčič in Miro Vesel. 
Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvujeta predstavnika Izvršnega sveta Erna Podbregar,- republiški 
sekretar za delo in Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo. Kot gosta pri- 
sostvujeta seji Nada Majcen, republiški sekretar za socialno varstvo in dr. Jože 
Benigar, predsednik odbora za zdravstvo in socialno politiko Republiškega 
zbora. 

Za današnjo sejo zbora predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 9. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava poročila o izvajanju priporočila Socialno-zdravstvenega zbora 

Skupščine SR Slovenije za delo zdravstvenih centrov; 
4. obravnava poročila o izvajanju priporočila o ustanavljanju in delu cen- 

trov za socialno delo v SR Sloveniji; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o plačevanju stroškov za 

zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih in 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti za- 

kona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe. 
Ali se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 

Ali ima morda kdo kak predlog za spremembo oziroma dopolnitev dnevnega 
reda? (Nihče.) Ce takega predloga ni, ugotavljam, da je predlagani dnevni red 
sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 9. seje zbora ste 
prejeli z vabilom za to sejo. Ima kdo kakšne pripombe k zapisniku? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je zapisnik odobren in da ga bom podpisala. 



10. seja 143 

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

Prejeli ste pismeno vprašanje poslanca Andreja Strniše. Na vprašanje bo 
odgovorila tovarišica Erna Podbregar, republiški sekretar za delo. Prosim! 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Problem, ki ga je 
sprožil tovariš Strniša s svojim vprašanjem, je sekretariatu za delo znan. Nepo- 
sredno potem, ko je Komunalni zavod za socialno zavarovanje Kranj, podruž- 
nica Skofja Loka, izdal omenjene odločbe, so se v našem sekretariatu zglasili 
predstavniki Centra za rehabilitacijo in varstvo slepih Slovenije-Skofja Loka in 
Republiškega zavoda za socialno zavarovanje, da bi se pogovorili o problemu. 

Po dolgotrajnih pojasnjevanjih in opisovanjih dejanskega stanja in okol- 
nosti, ki so v zvezi z ukrepom Komunalnega zavoda Kranj, podružnica Škof j a 
Loka nastopile, je predstavnik Republiškega sekretariata za delo izrazil mnenje, 
da je komunalni zavod nepravilno ravnal, ko je odrekel prizadetim delavcem 
svojstvo oseb v rednem delovnem razmerju in s tem svojstvo oseb, zavarovanih 
po predpisih o socialnem zavarovanju. Menil je, da višina osebnega dohodka, ki 
ga zaslužijo ti delavci, po zakonu o delovnih razmerjih ni pogoj za nastanek in 
obstoj rednega delovnega razmerja prizadetih delavcev in da dela teh delavcev 
pri Centru za rehabilitacijo in varstvo slepih ne moretao imeti za priložnostno 
delo. 

Glede na ip je sekretariat predlagal Republiškemu zavodu za socialno zava- 
rovanje oziroma mu je svetoval, da bi bilo morda najumestneje, da bi Komu- 
nalni zavod Kranj, podružnica Skofja Loka umaknil svoje odločbe, tako da pri- 
zadetim delavcem sploh ne bi bilo treba vlagati pritožbe na Republiški zavod 
za socialno zavarovanje, ki je pristojen za rešitev pritožb prizadetih delavcev. 

Predstavnik Republiškega zavoda za socialno zavarovanje, ki se je ude- 
leževal tega razgovora, pa je bil mnenja, da bi bilo pravilneje, da bi se spor 
rešil po redni pritožbeni poti. Pri tem je poudaril, da je pri presoji, ali gre za 
redno delovno razmerje s polnim ali nepolnim delovnim časo'm, treba upo- 
števati tudi višino doseženega osebnega dohodka, češ da se tudi v sodni praksi 
pri presoji, ali gre za zaposlitev s polnim ali nepolnim delovnim časom, oce- 
njuje, ali osebni dohodek ustreza izvršenemu delu. Zavod se je pri tem stališču 
skliceval tudi na uporabo določbe 31. člena zakona o invalidskem zavarovanju, 
po katerem se invalidu preostala delovna zmožnost ocenjuje tudi po tem, ali je 
zmožen opravljati drugo delo- z normalnim delovnim učinkom. Glede na takšno 
stališče predstavnika Republiškega zavoda za socialno zavarovanje je potem 
vseh 16 prizadetih delavcev vložilo pritožbo na Republiški zavod za socialno 
zavarovanje, ki doslej teh pritožb še ni rešil. 

Iz informacije, ki smo jo v zvezi s tem vprašanjem dobili pri republiškem 
zavodu, izhaja, da zavod zavzema stališče, da je mogoče govoriti o zaposlitvi s 
polnim delovnim časom le tedaj, če delavčev dohodek ustreza vsaj minimal- 
nemu osebnemu dohodku, sicer pa gre za zaposlitev z nepolnim delovnim časom. 
Ne glede na to, ali je delavec zaposlen s polnim ali pa z nepolnim delovnim 
časom, ima v obeh primerih pravico do socialnega zavarovanja, vendar z raz- 
ličnim obsegom. 

Republiški zavod za socialno zavarovanje sedaj preverja, kateri od 16 pri- 
zadetih delavcev so v času od januarja do avgusta meseca — spor je nastal v 
septembru mesecu — dosegli povprečni osebni dohodek, ki je manjši od mini- 
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malnega osebnega dohodka, nakar bo na osnovi teh informacij izdal odločbe na 
II. stopnji. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Se tovariš Strniša zadovoljuje z od- 
govorom? Zdi se mi, da ni navzoč. Ker ni opravičil odsotnosti, menim, dai le 
trenutno ni navzoč ter da lahko sprejmemo odgovor republiškega sekretarja za 
delo. Z odgovorom pa bom kasneje seznanila tudi tovariša Strnišo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo po- 
ročila o izvajanju priporočila Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slo- 
venije za delo zdravstvenih centrov. 

Kot gradivo za to točko ste prejeli poročilo Republiškega sekretariata za 
zdravstvo ter poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
našega zbora. Predlagam, da poročilo tega odbora ne čitamo. Zeli morda pred- 
sednik odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov dr. Drolc dati še 
ustno poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo se javlja k besedi? Prijavil se je tovariš 
Marjan Senk. Prosim! 

Marjan Šenk: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V razpravi, ki je bila na tem zboru meseca februarja letos pred sprejetjem 
poročila o delu zdravstvenih centrov v Sloveniji, sem se dotaknil nekaterih 
bistvenih problemov in vzrokov, ki so dotedaj predstavljali temeljno oviro' za 
razvoj in utrditev zdravstvenih centrov v ljubljanskem okraju. Dovolite mi, da 
tudi danes, ko ta zbor ponovno razpravlja o delu in problematiki zdravstvenih 
centrov v Sloveniji, dodam k ugotovitvam Republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in odbora našega zbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ne- 
kaj konkretnih misli o sedanjem stanju oziroma o problematiki zdravstvenih 
centrov v tem okraju. 

Skoraj hkrati z razpravo v našem zboru v začetku tega leta je tudi Skup- 
ščina okraja Ljubljana obravnavala problematiko zdravstvenih centrov na svo- 
jem območju, potem ko se je že več let s to problematiko intenzivno ukvarjal 
okrajni svet za zdravstvo. 

Skupščina je ugotovila, da morajo biti na sedanji stopnji razvoja pristojni 
organi kar najbolj zainteresirani za delo, razvoj in predloge zdravstvenih cen- 
trov. Kljub temu pa ti centri v okraju še niso povsod organizirani oziroma še 
ne delujejo zadovoljivo. Vzroki za tako stanje so po ugotovitvi okrajne skup- 
ščine v tem, ker še niso razčiščeni pojmi glede nalog in vsebine dela zdravstve- 
nih centrov, ker primanjkuje za to usposobljenih medicinskih in drugih kadrov, 
ki naj bi izdelali in izvajali ustrezne programe ter končno ker je financiranje 
zdravstvenih centrov še neurejeno. 

Glede na te ugotovitve je bilo prizadetim občinam priporočeno, naj zdrav- 
stveni centri, organizirani kot medobčinski centri, začnejo z delom oziroma naj 
na območjih, kjer takih centrov še ni, z dogovorom določijo primeren zdrav- 
stveni zavod za opravljanje funkcije medobčinskega zdravstvenega centra. 
Skupščina okraja je tudi priporočila, naj pristojni občinski organi zagotovijo 
ustrezna sredstva za nemoteno, s pogodbo dogovorjeno izvajanje programov 
zdravstvenih centrov, ne da bi ta sredstva vplivala na zmanjšanje sredstev pro- 
računa družbeno-politične skupnosti za splošno preventivno zdravstveno var- 
stvo in zdravstveno nadzorstvo. V sklepih oziroma priporočilih skupščine okraja 
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ie bila naglašena tudi potreba, da pristojni organi poskrbijo za šolanje zdrav- 
stvenih statistikov in ustrezno usposobljenih zdravnikov v rednem m podiplom- 
skem študiju. Poudariti moram, da so priporočila republiške in okrajne skup- 
ščine nedvomno vplivala na odgovorne organe in druge činitelje v vea.ni občin 
tega okraja, da so z večjim razumevanjem ter odgovornostjo zaceli reševati na 
svojem območju vprašanje zdravstvenih centrov. Zato lahko trdim, da pred- 
stavlja prav letošnje leto prelomnico v smeri učinkovitega reševanja problema 
zdravstvenih centrov v ljubljanskem okraju. 

Dovolite da vsaj v bistvenih obrisih prikažem konkretno stanje in pro- 
blematiko teh centrov v okraju. Razen okrajnega zdravstvenega centra obstaja 
na tem območju še 6 medobčinskih centrov, pri čemer opravlja okrajni zdrav 
stveni center v Ljubljani tudi naloge medobčinskega centra za ožje m sirse 
mestno območje ter za nekatere občine zunaj tega območja. Potem ko je pre- 
magal številne organizacijske, kadrovske in tudi finančne težave, ki so v prejš- 
njih letih zavirale njegovo delo in razvoj, se je okrajni m medobčinski center v 
Ljubljani Plasti uveljavil v izpopolnitvi sistema zbiranja m obdelovanja zdrav- 
stveno-statističnih in drugih podatkov, ki jih je dobil od medobčinskih zdrav- 
stvenih centrov in od zdravstvenih zavodov, s katerimi je delo koordiniral tako 
vsebinsko kot tehnično in izvajal pri tem v znatni meri tudi mstruktazne na 
loge. Nadalje Se je uveljavil v strokovno-metodoloških in organizacijskih po- 
svetovanjih s predstavniki zdravstvenih zavodov, občin in družbenih organov 
socialnega zavarovanja v občinah. Predstavniki centra so °^" 
navanju aktualnih problemov na številnih posvetovanjih, ki so'Jih sklicali orga 
ni družbeno-političnih skupnosti in drugi organi. Predstavnik! centra so kot 
strokovnjaki — posamezniki ali kot predstavniki zavoda sodelovali v delu stro- 
kovnih teles in družbenih organizacij na okrajni in republiški ravni. 

Pomembna je bila uveljavitev zdravstvenega centra tudi v delu strokovnih 
komisij za posamezna področja zdravstvenega varstva. Med temi so bile po svo- 
jem vplivu najbolj aktivne komisija za varstvo družine, podkomisija za pro- 
učevanje obrojstvene umrljivosti, intenzivno pa sta zaceli z delom tudi 
za medicinsko delo in higiensko epidemiološka komisija V tej zvezi je treb 
omeniti, da je za delo v teh komisijah in podkomisijah zelo težko pridobiti pri 
merne sodelavce, ki bi bili pripravljeni delati na širših organizacijskih ^ Pro- 
gramskih proučevanjih in pri sestavi ustreznih elaboratov. Kot medobčinski 
zdravstveni center povezuje okrajni zdravstveni center pet obcm ^ območju 
mesta in okolice Ljubljane in dve zunanji občim. Sodim pa, da dokončna 
ognomija tega medobčinskega centra, če to presojamo iz geomedicinskih vidi- 
kov, še ni formirana. 

Okrajni center v Ljubljani je kot medobčinski zdravstveni center ze lete 
1963 začel z ustreznimi študijami ter analizami aktivno posegati v odnose med 
zdravstvenimi zavodi in socialnim zavarovanjem s tem, da je intenzivno- sode- 
loval pri ocenjevanju delovnih programov zavodov, pri sklepanju pogodb, pri 
pripravi načel za sklepanje pogodb, da je pripravil potrebne materiale za pro- 
gramiranje ter normativno in vsebinsko ocenjevanje dela strokovnih enot zdrav- 
stvenih zavodov. Neposredno sodelovanje medobčinskega centra v Ljubljani z 
organi občinskih skupščin je" letos obsegalo predvsem pojasnjevanje stalisc o 
nalogah programa in o financiranju medobčinskega zdravstvenega centra na 
sejah skupščin in njihovih svetov za zdravstvo. V nekaj primerih je medob- 
činski center pripravil tudi strokovna mnenja o posameznih vprašanjih ter jih 
dal pristojnim občinskim organom. V tekočem letu je začel izvajati ta zdrav- 
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štveni center spričo ugodnega reševanja kadrovskega vprašanja še intenziv- 
nejšo strokovno posvetovalno in koordinacijsko delo z zdravstvenimi zavodi in 
delavci z območja 7 občin, za katere deluje center, pa tudi iz ostalih občin, ka- 
terih komunalne skupnosti zavarovancev imajo skupen zavod za socialno zava- 
rovanje. 

Medobčinski zavod za zdravstveno varstvo v Kranju je kot zdravstveni cen- 
ter za 5 gorenjskih občin in kot naslednik nekdanjega okrajnega zdravstvenega 
centra še nadalje izpopolnjeval svojo metodiko< in prakso organizacijskih ter 
socialno-medicinskih proučevanj in jih dopolnjeval z zadovoljivimi študijami 
o higiensko epidemioloških razmerah v občinah svojega območja. Aktivno so- 
delovanje tega zavoda z organi zdravstva socialnega zavarovanja in občinske 
skupščine je omogočilo, da je organizacijski koncept zdravstvene službe in 
zdravstvenega centra na Gorenjskem že precej razčiščen in programsko' določen. 

V začetku leta 1964 so občine Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje 
dokončno rešile status prejšnjega okrajnega zavoda za zdravstveno varstvo 
tako, da so soustanovile medobčinski zavod za zdravstveno varstvo ter ga do- 
ločile za medobčinski zdravstveni center. Materialni položaj zavoda ni ugoden, 
kljub poprejšnji reorganizaciji in zmanjšanju števila kadra, ki se je moralo iz- 
vršiti. V sedanji situaciji bo ta zavod, ki opravlja funkcijo medobčinskega cen- 
tra, le težko izvajal postavljene naloge po sicer proučenem in jasnem konceptu 
svojega dela, kar je glede na zdravstveno stanje in higienske razmere na ob- 
močju, ki ga obsega ta center, tembolj obžalovanja vredno. 

Zdravstveni dom Vrhnika je že daljšo dobo določen kot medobčinski zdrav- 
stveni center za občine notranjskega območja. Zbira in posreduje zdravstveno 
statistiko za svoje področje. Kadrovska oslabitev ovira sicer pravilno zastav- 
ljeno delo strokovnega kadra. Pripominjam pa, da se organi socialnega zava- 
rovanja glede urejanja odnosov z zdravstvenimi zavodi na tem področju na- 
slanjajo predvsem na zdravstveni center v Ljubljani, morebitne iniciative ob- 
činskih skupščin pa zdravstveni center na Vrhniki prenaša na okrajni zdrav- 
stveni center, ki torej opravlja del proučevalnih in koordinacijskih funkcij za 
občine na notranjskem področju. 

Občine v Zasavju do letos niso mogle najti skupnega jezika za tesnejše 
medobčinsko sodelovanje v zdravstvu. Skupni interesi v organizaciji bolniške 
službe in skupni interesi komunalni skupnosti zavarovancev pa so pospešili pro- 
ces ustanovitve medobčinskega zdravstvenega centra, na katerega so vplivala 
tudi priporočila republiške in okrajne skupščine. Že spomladi so spričo tega 
občine Hrastnik, Trbovlje in Zagorje določile zdravstveni dom v Zagorju kot 
medobčinski zdravstveni center. Ta je bil tudi ustanovljen in po konstituiranju 
išče vsebino dela v proučevalnih, koordinacijskih in integracijskih akcijah, ki so 
splošnega pomena za Zasavje in za vsako od zainteresiranih občin. 

In končno še beseda o edini preostali izjemi v ljubljanskem okraju. Občini 
Kočevje in Ribnica namreč še do danes nimata niti občinskega niti medobčin- 
skega zdravstvenega centra. Vsi dosedanji poskusi, da se ustanovi na tem ob- 
močju medobčinski zdravstveni center ali zdravstveni center za vsako občino 
posebej, niso bili uspešni. Najnujnejše, zakonsko predpisane naloge zdravstve- 
nega centra opravlja za te občine oziroma za njihove zdravstvene zavode okraj- 
ni zdravstveni center v Ljubljani. 

Splošna ocena razvoja in dela zdravstvenih centrov v ljubljanskem okraju, 
glede na stanje pred letom dni in še prej, je pozitivna. Ugotovitve Republi- 
škega sekretariata za zdravstvo, ko v predloženem poročilu ocenjuje delovno 
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in razvojno problematiko zdravstvenih centrov v Sloveniji, so v bistvu točne. 
Nedvomno pa so splošni problemi, na katere smo opozorili na tem mestu že v 
začetku tega leta, še vedno aktualni in deloma nerešeni. V tej zvezi bi poudaril 
zlasti to, da ustreznih kadrov za delo v zdravstvenih centrih še ni. V šolskem 
letu 1964/65 se sicer prične na oddelku za statistiko pri Višji upravni šoli v 
Ljubljani študij zdravstveno-upravne smeri, pa tudi republiški zdravstveni cen- 
ter pripravlja program za podiplomski tečaj zdravnikov in organizatorjev zdrav- 
stvenega varstva predvsem za zdravstvene centre. Situacija pa bo še dalje kri- 
tična, zlasti če ne bo medicinska fakulteta vzgajala tudi socialno, medicinsko in 
preventivno usmerjenih zdravnikov in če zavodom ne bo uspelo izdelati sistema 
stimulativnega nagrajevanja strokovnih delavcev, katerih dohodki še vedno niso 
usklajeni z dohodki strokovnih delavcev vzporedno v drugih strokah zdravstva. 

Potrebno je tudi opozoriti na še neurejeni sistem dohodka v zdravstvu in 
na kombinirano financiranje preventive in dela zdravstvenega, centra iz skla- 
dov in iz proračunov ter na dejstvo, da zdravstveni zavodi nimajo možnosti za 
razširjeno reprodukcijo. Zato je razumljiv tudi odpor kolektivov zdravstvenih 
zavodov, da bi s štipendiranjem in specializacijo kadra ter z reševanjem stano- 
vanjskih problemov pridobivali in zainteresirali zdravstvene in druge delavce 
za delo v zdravstenih centrih. Še vedno so nejasne predstave o pomenu, na- 
logah in delu zdravstvenih centrov in nerealne ocene o sredstvih, ki so potrebna 
za realizacijo teh nalog. Činitelj, ki ga ni prezreti, so tudi nejasni koncepti in 
nerazčiščeni pojmi o strokovni povezanosti zdravstvenih centrov, higiensko- 
epidemiološke splošne preventive in tudi službe sanitarne inšpekcije. Formi- 
ranje zdravstvenega centra je v nekaterih občinah onemogočilo urejevanje sta- 
tusa in razvoj dejavnosti zavoda za zdravstveno varstvo, ki je po zakonu nače- 
loma nosilec funkcije zdravstvenega centra. Na drugi strani pa je obstoj sani- 
tarne inšpekcije zaviral urejanje odnosov z zavodom za zdravstveno varstvo, ki 
deloma prav zato ni mogel uspešno razviti dejavnosti zdravstvenega centra, s 
katerim bi moral strokovno, organizacijsko in funkcionalno proučiti in rešiti 
medsebojno povezavo in strokovno integracijo higiensko epidemiološke službe 
kot splošne preventivne veje v zdravstvu, nadalje naloge zdravstvenih centrov 
kot proučevalno-analitske dejavnosti zdravstva in strokovne službe skupščin 
ter sanitarne inšpekcije kot izvršilnega nadzornega organa uprave skupščin. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanec Milan Gradišnik. 

Milan Gradišnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Govoril bi o uve- 
ljavljanju priporočila za delo zdravstvenih centrov na območju koroških občin. 
Uvodoma bi navedel nekaj splošnih podatkov. Na tem območju obstojata dva 
zdravstvena centra, in sicer občinski zdravstveni center Ravne na Koroškem 
in medobčinski zdravstveni center Slovenj Gradec, ki zajema območje občin 
Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi. Območje obeh zdravstvenih 
centrov zajema območje komunalne skupnosti socialnega zavarovanja Ravne 
na Koroškem. Na območju ravenskega zdravstvenega centra prebiva 22 500 
prebivalcev, na območju zdravstvenega centra Slovenj Gradec pa 41 000 pre- 
bivalcev. Na območju zdravstvenega centra Ravne uživa zdravstveno zava- 
rovanje skoraj vse prebivalstvo, na območju zdravstvenega centra Slovenj 
Gradec pa 96 % prebivalstva. Funkcijo zdravstvenega centra Ravne opravlja 
zdravstveni dom Ravne, funkcij o zdravstvenega centra Slovenj Gradec pa zdrav- 
stveni dom Slovenj Gradec. Funkcijo predsednika posameznega zdravstvenega 
centra pa opravlja upravnik zadevnega zdravstvenega doma. 

10* 
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Delo obeh zdravstvenih centrov obsega področje ambulantno-poliklinične in 
dispanzerske službe, sanitarno-inšpekcijske službe, lekarniške službe in službe 
reševalnih postaj, delo zdravstvenega centra Slovenj Gradec pa še področje 
bolnišnične službe. Vsak zdravstveni center ima svoj strokovni svet, ki ga 
sestavljajo predstojniki posameznih zdravstvenih zavodov in vodje nekaterih 
enot zdravstvenih zavodov. V strokotnem svetu zdravstvenega centra Ravne 
pa so še zastopniki občinske skupščine, komunalnega zavoda za socialno zava- 
rovanje in veterinarskega zavoda. Zdravstveni center Ravne se je v preteklem 
obdobju precej ukvarjal z združitvijo posameznih zdravstvenih zavodov, lekarn 
in obratnih ambulant, in tako laže reševal posamezna organizacijska vprašanja, 
vprašanje enotnega programiranja razvoja zdravstvene službe in vprašanje 
nadomeščanja posameznih zdravstvenih delavcev. Oba zdravstvena centra v 
sodelovanju z zdravstvenimi zavodi na svojih območjih pripravljata letne pro- 
grame zdravstvenega varstva, izdelala pa sta tudi 7-letni program razvoja zdrav- 
stvene službe. Sestavljata tudi letna poročila z ustreznimi analizami zdrav- 
stvenega stanja prebivalstva in jih dajeta občinskim skupščinam, zdravstvenim 
zavodom na svojem območju, zavodu za. socialno zavarovanje in okrajnemu 
zdravstvenemu centru v Mariboru. Izvršujeta tudi strokovne preglede zdrav- 
stvenih zavodov, predvsem lekarn in reševalnih postaj, ne pa zdravstvenih 
domov in bolnišnice. Za oba zdravstvena centra je pomembno tudi letošnje sode- 
lovanje z urbanističnim birojem Ravne na Koroškem, ki je pripravil 30-letni 
perspektivni urbanistični program za območje koroških občin. Oba zdravstvena 
centra sodelujeta z občinskimi skupščinami, posebno še s tistimi na sedežu 
centrov, ker sta tudi oba predsednika zdravstvenih centrov obenem člana ob- 
činske skupščine in sveta za zdravstvo: Centra sta sodelovala pri sprejemanju 
občinskih statutov in je tudi njihova zasluga, da je večina občinskih skupščin 
ustanovila samostojen svet za zdravstvo in samostojen svet za socialno' varstvo. 
Tako kot je ugotovljeno v informaciji Republiškega sekretariata za zdravstvo, 
•ugotavljamo tudi pri nas, da postaja sodelovanje med zdravstvenima centroma 
in skupščino komunalne skupnosti socialnega zavarovanja ter zavodom za so- 
cialno zavarovanje tesnejše. Le-ti se vse pogosteje obračajo na zdravstvene 
centre glede posameznih vprašanj, kot so: ocena letnih programov dela zdrav- 
stvenih zavodov, ki služijo komunalni skupnosti pri sklepanju pogodb, spreje- 
manje in dopolnjevanje pravilnikov o uveljavljanju zdravstvenega varstva, pro- 
učevanje zvišanja števila bolezenskih izostankov, nenormalno povečanje stroškov 
za posamezne vrste zdravstvenega varstva in podobno. Poleg tega se predsednika 
zdravstvenih centrov udeležujeta zasedanj skupščine komunalne skupnosti so- 
cialnega zavarovanja, sej sveta za zdravstvo občinske skupščine, občasno pa 
tudi sej upravnega odbora komunalnega zavoda za socialno zavarovanje. 

Po potrebi ali v primeru zadržanosti predsednika se posameznih zasedanj 
in sej udeležujejo tudi ostali člani strokovnega sveta. Tako ugotavljamo, da 
je ta povezava dobra. Trenutno pripravljata oba centra in komunalni zavod 
za socialno zavarovanje posebno anketo, ki jo bodo izvedli med občani in na 
podlagi podatkov skušali odpraviti posamezne nepravilnosti v poslovanju zdrav- 
stvenih zavodov in izboljšati zdravstveno varstvo občanov. Centra sodelujeta 
med seboj, kar se odraža v skupnih sestankih in posvetovanjih. Poleg tega 
pa sodelujeta tudi z okrajnim zdravstvenim centrom v Mariboru. Iz tega lahko 
zaključimo, da se je strokovno delo obeh zdravstvenih centrov odvijalo pred- 
vsem na sestankih strokovnega sveta centra in v sodelovanju predsednika 
centra oziroma ostalih članov strokovnega sveta na sejah ostalih organov. 
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Centra še nimata rešenih niti kadrovskih niti materialnih problemov. Oba 
zdravstvena centra imata samo po eno stalno delovno moč — statistika, ki zbira 
poročila in evidentira podatke. Statistika sta se udeleževala strokovnih izpo- 
polnitev, kolikor so bile v tem smislu organizirane. Vse ostalo strokovno delo 
pa odpade na že tako preobremenjenega predsednika centrov in člane strokov- 
nega sveta ter na ostale občasne sodelavce. Zdravstveni center Ravne je v 
perspektivnem programu predvidel ustanovitev oddelka za zdravstveno varstvo 
in že štipendira nekaj kadra za ta oddelek. Težave pa nastajajo pri strokovni 
izpopolnitvi oziroma podiplomskem študiju vodij takih oddelkov. 

Neurejeno je tudi financiranje zdravstvenih centrov. Občinske skupščine 
spričo pičlih proračunskih sredstev že tako odmerjajo malo sredstev za pre- 
ventivno1 zdravstveno dejavnost, tako da za poslovanje zdravstvenih centrov 
zelo malo ostane. Zato morajo v glavnem zdravstveni domovi iz sredstev svoje 
osnovne dejavnosti financirati zdravstveni center. Popolnoma se strinjam z 
ugotovitvami Republiškega sekretariata za zdravstvo in s poročilom odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, da je potrebno 
čimprej rešiti kadrovsko vprašanje in zagotoviti potrebna materialna sredstva 
za zdravstvene centre, da bodo lahko uspešno izvajali programiranje zdrav- 
stvenega varstva, zdravstveno analitično službo, opravljali zdravstveni nadzor 
in usklajevali strokovno zdravstveno delo na svojem območju. 

Predsednik dr. Ruža S e g e d i n : Besedo ima poslanec dr. Adolf Drolc. 

Dr. Adolf Drolc: Na kratko bi se dotaknil vprašanja, ki ga je in- 
direktno načel že tovariš Šenk, to je vprašanja formiranja medobčinskih zdrav- 
stvenih centrov. Tri leta so za nami, odkar so bili v naši službi fortmirani 
zdravstveni centri, ki naj bi po zakonu o zdravstvenem varstvu in organi- 
zaciji zdravstvene službe v LRS opravljali določene naloge oziroma funkcije. 
Vsi vemo, da so ti centri na svojo življenjsko pot razen skromnega besedila 
zakonskih predpisov dobili bore malo konkretnih napotkov. Kako naj se 
organizirajo, kako naj izvajajo naloge, kako naj se uveljavljajo, to je bilo 
prepuščeno njim samim. Zato je šla njihova razvojna pot v različno smer, 
kakršno so pač narekovale razmere, v katerih se je znašel zdravstveni zavod, 
ki opravlja funkcijo zdravstvenega centra, oziroma kakršno je zahtevalo stanje 
zdravstvene službe na območju ene ali več občin. Prav zato> se še danes v zvezi 
s funkcijo in delom zdravstvenih centrov pojavljajo razna vprašanja, na katera 
daje in bo dajala odgovore šele praksa, ki bo< pokazala, kaj je treba pri delu 
zdravstvenih centrov popraviti, kaj menjati in opustiti, in kaj dodati. O zdrav- 
stvenih centrih, njihovi vlogi, pomenu in nalogah se zadnje čase razpravlja 
več, kot pa se je ob izidu zakona, ki jih je kot noviteto vnesel v zdravstvo. 
Počasi le prihajamo do vsaj približno nakazanih oblik in obsega njihovega 
dela. Naš zbor je že v februarju tega leta precej na široko obravnaval infor- 
macijo o zdravstvenih centrih in dal za njihovo nadaljnje delo nekatera pri- 
poročila. Kako so se ta priporočila izvajala, kakšno delo so zdravstveni centri 
opravili, kako so se na svojih področjih afirmirali, na kakšne težave so pri 
izvajanju svojih nalog naleteli, o tem so poročali predstavniki skoraj vseh 
zdravstvenih centrov občinskih in okrajnih na skupnem posvetu, ki ga je prejš- 
nji mesec sklical republiški zdravstveni center. Na tem posvetu je kot eno 
glavnih vprašanj, ki je stopilo v ospredje, bilo organizacijsko vprašanje, in 
sicer vprašanje, kakšna oblika zdravstvenih centrov je V danih pogojih še 
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najbolj uspešna. Zakon o organizaciji in financiranju zdravstvene službe nam- 
reč predvideva, da se zdravstveni centri organizirajo v občini, na nivoju okra- 
jev in republik. Vendar pa iz besedila zakona izhaja, da ni nujno, da ima 
vsaka, glede omrežja zdravstvenih zavodov in organizacij zdravstvene službe 
še tako skromna občina tudi svoj zdravstveni center. Nasprotno, zakon dopušča, 
da lahko določen zdravstveni zavod po dogovoru opravlja funkcijo zdravstve- 
nega centra za več občin, ki pa morajo tudi zagotoviti sredstva za njegovo delo. 
Mnenja, ali naj se ustanavljajo samo občinski oziroma medobčinski zdrav- 
stveni centri, so bila deljena tudi na naši seji meseca februarja. Nekateri so 
bili mnenja, naj ima vsaka občina svoj zdravstveni center, kar so utemeljevali 
z obsežnostjo in vsebino nalog, ki jih je toliko, da bi jih zdravstveni center 
za eno samo občino komaj lahko opravil, oziroma so menili, da bi medobčinski 
zdravstveni centri demobilizirali zdravstvene delavce v občini. Drugi pa, ki so 
izhajali iz prakse, iz poznavanja razmer na terenu, so vsaj za prihodnje obdobje 
predlagali ustanovitev medobčinskih zdravstvenih centrov. Kdo od teh je imel 
prav, pa je pokazal ravno ta posvet. Iz poročil je bilo razvidno, da imamo 
danes na nivoju občin tri vrste" zdravstvenih centrov. V občinah, kjer je le 
malo zdravstvenih zavodov in je poleg zdravstvenega doma morda samo še 
apoteka in kvečjemu obratna ambulanta, so poročila o delu zdravstvenih cen- 
trov več ali manj identična s poročilom o delu zadevnega zdravstvenega doma. 
Delo in delovni program teh centrov se v celoti ali pretežno ujema s programom 
zdravstvenega doma, ki opravlja funkcijo zdravstvenega centra. Delo v takem 
zdravstvenem centru opravlja upravnik zdravstvenega doma poleg svoje osnovne 
dejavnosti kot zdravnik v splošni ordinaciji, v preventivi in v službi obiskov 
na .(lomu, s čimer pa je že tako preobremenjen. Zato je logično, da taki zdrav- 
stveni domovi niso niti organizacijsko niti kadrovsko usposobljeni, da bi vršili 
funkcijo zdravstvenega centra. 

Druga vrsta občinskih zdravstvenih centrov se je razvila tam, kjer je v 
eni občini več zdravstvenih zavodov in kjer je tudi več strokovnega kadra v 
zdravstvenem domu, ki je nosilec zdravstvenega centra. Tu ima upravnik do- 
ločeno eno ali dve uri na dan za delo v zdravstvenem centru. Razen tega ima 
morda zavod še organizirano skromno statistično službo. Zdravstveni center 
sicer dela v smislu zakonskih predpisov, vendar pa je njegovo delo še v mar- 
sičem zelo insuficientno. Relativno še najbolje funkcionirajo, kar je posvet 
jasno dokazal, tako imenovani občinski zdravstveni centri, kjer je določenemu 
zdravstvenemu zavodu več občinskih skupščin naložilo opravljanje funkcije 
centra. Ti zavodi so navadno močnejši zdravstveni domovi ali pa bivši okrajni 
zavodi za zdravstveno varstvo. Delo v takih centrih postaja vse bolj sistematično 
in se približuje izpolnjevanju nalog, ki jih zakon predvideva. Taki zdravstveni 
centri imajo za dobro delo v veliki meri izpolnjene potrebne pogoje. Prej dobe 
strokovni usposobljeni in administrativni kader, lažje si zagotove finančna sred- 
stva, bolj uspešno sodelujejo s sveti za zdravstvo in z občinskimi skupščinami, 
z ostalimi zdravstvenimi zavodi, s komunalnim zavodom za socialno zavaro- 
vanje, gospodarskimi in družbeno-političnimi organizacijami. Ob sodelovanju 
večjega števila zdravstvenih delavcev iz različnih zdravstvenih zavodov in raz- 
ličnih profilov pa je delo njihovih strokovnih svetov bolj kvalitetno, formiranje 
različnih komisij pa laže izvedljivo. 

Ker komunalni zavod za socialno zavarovanje skrbi za izvajanje zdrav- 
stvenega varstva za svoje zavarovance po zakonu o zdravstvenem zavarovanju 
in so to za izvajanje potrebna razna pojasnila, tolmačenja predpisov zdravstve- 
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nim delavcem in podobno, je koristno, da se taka in podobna vprašanja obrav- 
navajo skupno z zdravstvenimi delavci z območja komunalnega zavoda za 
socialno zavarovanje. Vse to se da izvesti v okviru medobčinskega zdravstve- 
nega centra, ki naj bi zajemal območje vseh občin zadevnega komunalnega 
zavoda. Iz tega, kar je bilo na posvetu izraženo, je razvidno, da zdravstveni 
centri za eno samo občino največkrat sploh niso zmožni opravljati svojih funk- 
cij, ali pa jih izvajajo težko in pomanjkljivo. Zato bi bilo nujno priporočiti ob- 
činskim skupščinam, ki imajo svoje zdravstvene centre in da formirajo med- 
občinske zdravstvene centre. Praksa nam kaže, da imajo perspektivo za na- 
daljnji razvoj le taki zdravstveni centri. Da bi se medobčinski zdravstveni cen- 
tri še tesneje povezali s komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje, naj bi se 
po možnosti območje medobčinskega zdravstvenega centra ujemalo z območjem 
komunalnega zavoda za socialno zavarovanje, ki ima svoje območje teritorialno 
in gospodarsko zaključeno ter proučeno. 

Menim J da je torej za nadaljnje izboljšanje dela zdravstvenih centrov eden 
izmed osnovnih pogojev ta, da se čimbolj pospeši formiranje medobčinskih 
zdravstvenih centrov in s tem poglobi tudi sodelovanje s komunalnimi zavodi. 
To bo vsekakor omogočilo boljše in bolj racionalno zdravstveno varstvo. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima poslanec Vlado Planine. 

Vlado Planine: Tovarišice in tovariši poslanci. Priporočilo Socialno- 
zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije za delo zdravstvenih centrov je 
obravnaval tudi svet za zdravstvo občinske skupščine Kočevje. O nujnosti usta- 
novitve zdravstvenega centra pa je razpravljala občinska skupščina Kočevje na 
svoji seji dne 17. maja tega leta, ko je obravnavala problematiko' zdravstvenega 
varstva in zdravstvene službe v občini. Nujnost ustanovitve centra je nekaj- 
krat nakazala tudi skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja Ko- 
čevje-Ribnica, ki je ugotovila, da je zdravstveno stanje prebivalstva nezado- 
voljivo. Na to kažejo poleg drugega tudi izredno Veliki izdatki sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja, saj je sklad izkazal v preteklem letu samo za občino Ko- 
čevje 23 milijonov dinarjev primanjkljaja. Obstoječe zdravstveno stanje pa je 
v pretežni meri tudi zgodovinsko pogojeno. Območje, katerega zajema komu- 
nalna skupnost socialnega zavarovanja Kočevje-Ribnica, je bilo pred vojno 
naseljeno v pretežni meri z gozdnimi delavci, ki so iskali zaslužka drugod, ker 
ga doma niso mogli dobiti, često celo v tujini, da bi lahko preživeli svoje dru- 
žine. Slabi zaslužki so nedvomno vplivali na to, da so bili njihovi otroci pod- 
hranjeni. Tudi obdobje NOB je dalo tem krajem svoj pečat, saj so skoraj vsi 
prebivalci Kolpske in Dragarske doline občutili grozote Raba in drugih kon- 
centracijskih taborišč. 

Po osvoboditvi se je naselilo v Kočevju in okolici veliko število ljudi iz 
manj razvitih krajev Slovenije. Po vsem tem torej ni čudno, če ugotavljamo, 
da je zdravstveno stanje prebivalstva tega področja nezadovoljivo tudi iz zgoraj 
navedenih dejstev. Ob ugotovitvi, da je zdravstveno varstvo na tem področju 
nezadovoljivo in da je bilo zanj premalo storjenega, je občinska skupščina Ko- 
čevje sprejela sklep, naj se v povezavi z okrajnim zdravstvenim centrom ter 
svetom za zdravstvo občinske skupščine Ribnica ponovno prouči možnost in 
upravičenost ustanovitve medobčinskega zdravstvenega centra. Tak sklep so 
narekovala naslednja dejstva: ustanovitev lastnega zdravstvenega centra ni 
možna, ker je v občini samo zdravstveni dom, lekarna in dve obratni ambulanti 
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in ker ni na voljo dovolj zdravstvenega kadra, ki ga center potrebuje. Obsto- 
ječi kader namreč spričo izredno razsežnega terena, ki ga občina zajema, komaj 
zmaguje delo v osnovnem zdravstvenem varstvu. 

Financiranje zdravstvenega varstva s strani občinske skupščine je bilo do- 
slej nezadostno. To nam kaže tudi primer, da občina dolguje 3 milijone dinarjev 
za zdravstveno varstvo, ki bi ga po zakonu morala financirati iz svojih sredstev. 
Na drugi strani pa tudi sklad zdravstvenega zavarovanja komunalne skupnosti 
socialnega zavarovanja Kočevje^Ribnica izkazuje v 9 mesecih letošnjega leta 
24 milijonov dinarjev primanjkljaja, kljub temu da zdravstvena služba nudi 
zavarovancem le minimalno zdravstveno varstvo. Sveta za zdravstvo občinskih 
skupščin sicer razpravljata o potrebi ustanovitve medobčinskega zdravstvenega 
centra, vendar vse doslej še nista našla poti, da bi sklep skupščine uresničila. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanec dr. Bojan Pire. 

Dr. Bojan Pire: Tovarišice in tovariši poslanci! V dosedanjem delu 
zdravstvenih centrov z območij občin vzhodnega dela celjskega okraja se nji- 
hov delokrog v praksi še ni določneje očrtal. Čeprav so bila priporočila repu- 
bliške skupščine na ustreznih strokovnih nivojih podrobno obravnavana, večina 
samoupravnih in predstavniških organov na tem področju ni dala tem centrom 
ustrezno mesto. Zdravstveni center še ni postal pojem, ki bi ga morala poznati 
občinska skupščina, njeni organi in sami zdravstveni zavodi, da bi lahko ime- 
li od njega ustrezno pomoč. Omenim naj, da medobčinskih zdravstvenih cen- 
trov ni bilo mogoče ustanoviti predvsem zaradi dejstva, ker v občinah, kjer so 
z delom zdravstvenega doma zadovoljni, ni prišlo do izrazitejše uveljavitve 
zdravstvenega centra samega. Mnenja so, da delokrog zdravstvenega doma v 
veliki meri pokriva naloge zdravstvenega centra, zato tudi upravniki oprav- 
ljajo delo centra v svojstvu upravnika doma, ker se ta delokrog presega le ob- 
časno. V praksi ti domovi analitično rešujejo le en ali dva zdravstvena pro- 
blema občine, ker reševanje celotne problematike kadrovsko večinoma niti ne 
zmorejo. V tem primeru se nekateri problemi obdelujejo v sodelovanju z okraj- 
nim centrom, predvsem zaradi nujne pomoči strokovnjakov. Pripomniti pa je 
treba, da strokovni kolegiji zdravstvenih centrov izvajajo svoj program v ve- 
čini primerov preveč prakticistično. Sodelovanje zdravstvenih zavodov, bodisi 
direktno ali preko zdravstvenega centra še ni postalo tako, kot bi bilo potrebno, 
da bi se lahko v okviru splošnega razvoja občin tudi programiranemu razvoju 
zdravstva dalo ustrezno mesto. Npr. nekatere občine, med njimi tudi občina 
Šmarje pri Jelšah in še nekatere druge so celo ukinile obstoječe zdravstvene 
investicijske sklade zaradi skromnih vlaganj zdravstvenih zavodov, čeprav ti 
skladi predstavljajo primer sodelovanja med zdravstvenimi zavodi. Ugotoviti 
je tudi treba, da se občinske skupščine niso skoraj nič ali pa zelo malo poslu- 
žile strokovne pomoči zdravstvenega centra, čeprav v večini primerov ni bilo 
izrazitejših problemov glede financiranja teh centrov. Ustrezni organi za zdrav- 
stvo pri občinskih skupščinah se pečajo le s tekočo problematiko zdravstva na 
svojem območju, ne koristijo pa pomoči zdravstvenih centrov v tem smislu, da 
bi se lotili problematike bolj načrtno in perspektivno. Zdi se pa vendar, da se 
je stanje po izidu priporočil nekoliko izboljšalo. 

Obratne ambulante bi morale biti močneje pritegnjene k delu občinskih 
zdravstvenih centrov, sedaj se to sodelovanje reflektira namreč le na okrajni 
zdravstveni center. Zavedati se moramo, da je reševanje kompleksne proble- 
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matike zaposlenih in njih družinskih članov mogoče po vseh medicinskih na- 
čelih le v tesnem sodelovanju z občinskimi zdravstvenimi centri. Ker se kaže 
tendenca, da bi okrajni zdravstveni center po dogovoru in občasno pomagal pri 
izdelavi strokovnih analiz in reševanju problemov občinskih zdravstvenih cen- 
trov, morajo občine vnaprej po programu dela zdravstvenega centra zagotoviti 
finančna sredstva tudi v tem smislu. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanka Marija Milo- 
radović. 

Marija Miloradović: Tovarišice in tovariši poslanci! V razpravi 
bom nakazala le nekaj problemov, ki narekujejo razširitev delovanja medob- 
činskih zdravstvenih centrov. Iz poslanega materiala ugotavljamo zlasti nede- 
javnost občinskih zdravstvenih centrov, medtem ko se medobčinski zdravstveni 
centri po sprejetju priporočil in posebno še v zadnjih mesecih zelo uspešno raz- 
vijajo. 

Ker mi je najbolj znana problematika skupnega zdravstvenega centra ob- 
čin mesta Ljubljane, bi v razpravi navedla nekaj ugotovitev o njegovem delu. 
Vsi ljubljanski zdravstveni domovi so že v začetku leta 1964 dokončno določili 
okrajni zavod za zdravstveno varstvo kot medobčinski zdravstveni center pred- 
vsem zaradi solidne statistične baze oziroma tudi zaradi smotrnosti in ekono- 
mičnosti v nadaljnjem zbiranju, obdelavi in prikazovanju ustreznih materialov 
in zaradi kadrovske situacije. Razprave o skupnem programu in sistemu finan- 
ciranja, ki so trajale vse do prvega polletja, pa so precej ovirale razmah stro- 
kovnega dela, tako da vidnejše delovne uspehe beležimo šele zadnjih nekaj me- 
secev. Tudi kadrovsko, čeravno sicer ne v zadostnem številu, se je stanje sode- 
lavcev v zdravstvenem centru izboljšalo. Center je deloma že posegal v odnose 
med zdravstvenimi domovi in komunalnimi zavodi za socialno zavarovanje, saj 
je sodeloval pri ocenjevanju programov dela in pri sklepanju pogodb med 
zdravstvenimi domovi in komunalnimi zavodi, kar je bilo v današnji razpravi 
že omenjeno. Toda kljub temu zdravstveni center pri sklepanju pogodb med 
komunalnimi zavodi in zdravstvenimi domovi še ni odigral vidnejše vloge. Na- 
loga podrobne proučiteve letnih delovnih načrtov zdravstvenih zavodov je bila 
na eni strani preobširna, na drugi strani pa tudi niso bili jasno postavljeni kri- 
teriji za oceno teh načrtov. Tako je strokovna komisija pri zdravstvenem centru 
upoštevala le kriterij primerjave z realizacijo prejšnjih let, ne da bi se globlje 
spuščala v oceno časovnih in kadrovskih pogojev oziroma strokovnih enot 
zdravstvenih zavodov. Letni načrti bodo ostali odraz določnih ambicij in potreb 
zavodov ali celo posameznikov tako dolgo, dokler ne bodo izhajali iz programov 
zdravstvenega varstva, ki jih bodo morali pripraviti zdravstveni centri- v pri- 
hodnjih letih, občinske skupščine pa uzakonjevati kot temeljne dokumente 
zdravstvene politike. 

Tudi sodelovanje z organi občinskih skupščin je obsegalo v glavnem le po- 
jasnjevanje stališč o nalogah programa in o financiranju medobčinskega zdrav- 
stvenega centra. Občinske skupščine so premalo spremljale delo tega centra in 
o njem razpravljale. Zdravstveno službo bi morale občinske skupščine bolj 
kompleksno obravnavati ter zahtevati od strokovne službe ugotavljanje zdrav- 
stvenega stanja prebivalcev svojega območja, ker bodo le tako pred zdravstveno 
službo lahko postavili odgovornost za zdravstveno stanje prebivalcev, za dvig 
kvalitete in boljšo organizacijo dela. Z nezadostno povezanostjo občinskih skup- 
ščin z zdravstvenim centrom in obratno se prav gotovo povzroča občutna škoda 
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organizaciji in financiranju zdravstvene službe ter njenemu strokovnemu delu. 
Zdravstveni centri še niso postali posredovalci zdravstvene problematike skup- 
ščini in strokovni predlagatelj za izboljšanje zdravstvene službe in zdravstve- 
nega varstva. 

Sodelovanje zdravstvenih centrov z zdravstvenimi domovi pa je pomanj- 
kljivo predvsem pri strokovnem nadzorstvu zdravstvenih zavodov in zdrav- 
stvenih delavcev ter pri njihovi vzgoji in strokovnem izpopolnjevanju. Zaradi 
občutnega pomanjkanja zdravstvenih delavcev pri zdravstvenih domovih, ki 
skrbe za preventivo, bi bilo nujno proučiti smotrno izkoriščanje nekaterih so~ 
cialno-medicinsko usmerjenih delavcev, proučiti njihovo obremenitev z admi- 
nistrativnimi opravki in jih skrčiti na minimum s tem, da to v čim večji meri 
prenesemo na nezdravstveno osebje ter tako dosežemo večji obseg strokovnega 
dela zdravstvenih delavcev. Premalo skrbi se posveča tudi instruktaži za poeno- 
tenje dela na vseh področjih, zlasti v preventivni dejavnosti in še posebej pri 
patronažnem delu medicinskih sester, katero je neenotno organizirano ter mar- 
sikje nepravilno obravnavano. Tudi koordinacijo dela med samimi zdravstve- 
nimi zavodi bi bilo nujno usmeriti v enotno in ne v duplirano organiziranje 
zdravstvene službe, predvsem pa v smotrno izkoriščanje materialnih sredstev 
zdravstvene službe. 

Problematika, ki sem jo navedla, izvira iz pomanjkanja strokovno usposob- 
ljenih zdravstvenih delavcev, premajhnega vrednotenja proučevalnega dela v 
zdravstvu nasproti kurativi in nato še iz nejasne predstave o delu zdravstvenih 
Centrov ter delno neurejenega financiranja zdravstvenih centrov in preventiv- 
nega dela, zlasti v preteklem obdobju. Prav zaradi tega moramo v interesu iz- 
vajanja enotne zdravstvene politike in v interesu strokovnosti zdravstvenega 
varstva občanov poglobiti delo zdravstvenih centrov, kar pa mora biti dolžnost 
tako posameznih skupščin kot tudi zdravstvene službe in zdravstvenih delavcev, 
ki še posebej s svojim delom lahko veliko prispevajo k afirmaciji zdravstvenih 
centrov. 

Predsednik dr. Ruža Š e g e d i n : Besedo ima poslanka Milica Šali. 

Milica Šali: Poročilo o izvajanju priporočila Socialno-zdravstvenega 
zbora Skupščine SR Slovenije za delo zdravstvenih centrov med drugim ugo- 
tavlja, da so zdravstveni centri sicer dosegli določene uspehe, vendar še ne 
vsega, kar zakon in zdravstvena služba od njih pričakuje glede boljše strokovne 
obdelave zdravstvenega varstva, razvoja zdravstvene mreže in ostalih zdrav- 
stvenih potreb določenega območja. Na priporočilo Socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije z dne 14. 2. 1964 je svet za zdravstvo občinske skup- 
ščine Novo mesto dvakrat razpravljal o novo ustanovljenem medobčinskem 
zdravstvenem centru, ki deluje za potrebe štirih dolenjskih občin: Črnomlja, 
Metlike, Trebnjega in Novega mesta. Center deluje v okviru zavoda za zdrav- 
stveno varstvo, katerega pravni status se je reševal dobro leto. Zaradi slabih fi- 
nančnih možnosti navedenih občin, oziroma občinskih skupščin glede financi- 
ranja zdravstvenega centra, zaradi nepoznavanja zdravstvenih potreb terena in 
dela zdravstvenega centra je prišlo do izgube strokovnega kadra in do zastoja 
v delu komaj razvijajočega se zdravstvenega centra. 

Občutno pomanjkanje strokovnega kadra zelo ovira delo zdravstvenega 
centra. Mislim, da ni treba posebej poudarjati pomembnost te institucije za 
naše območje, ki je zaradi deficitarne zdravstvene službe, predvsem v pogledu 
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pomanjkanja zdravstvenih delavcev celo za osnovne dejavnosti, še toliko po- 
membnejša. Znana nerazvitost dolenjskega in belokranjskega področja se od- 
raža v večji problematiki zdravstvenega stanja prebivalstva in v higiensko epi- 
demioloških razmerah. To predstavlja na eni strani za zdravstveno službo ve- 
liko obremenitev, na drugi strani pa težko finančno breme za sklade socialnega 
zavarovanja in občinskih skupščin. Prav v tej situaciji je še bolj potreben dobro 
organiziran zdravstveni center, ki bi bil sposoben nuditi strokovno pomoč 
zdravstvenim zavodom, izdelati kvalitetne elaborate o zdravstvenem stanju pre- 
bivalstva, dajati strokovna mnenja za reševanje aktualnih zdravstvenih pro- 
blemov, izdelati program zdravstvenega varstva in mreže zdravstvenih zavo- 
dov, usklajevati delo med zdravstvenimi zavodi, pomagati pri strokovnem 
izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev, opravljati strokovno nadzorstvo nad de- 
lom zdravstvenih zavodov in sodelovati pri sprejemanju programov dela zdrav- 
stvenih zavodov. 

Za tako obsežne naloge mora center poleg stalnih strokovnih delavcev polno 
angažirati tudi strokovni svet in komisije. Za opravljanje vseh zgoraj naštetih 
nalog mora center nujno strokovno sodelovati z vsemi občinami, kar pa je v tej 
situaciji pri nas nemogoče. Za opravljanje nalog zdravstvenega centra so bile 
sklenjene pogodbe z vsemi štirimi občinami, vendar so bila v ta namen dana 
zelo skromna finančna sredstva. Zaradi težke finančne situacije so predstavniki 
občinskih skupščin vztrajali, da se število delovnih mest v centru skrči na mi-~ 
nimum. Na ta način je zelo otežkočeno delo centra, zlasti v nuđenju strokovne 
pomoči zdravstvenim zavodom, katerim pošilja center različna mnenja in pri- 
poročila, ki pa se vedno dosledno ne izvajajo. Menim, da bi morale komunalne 
skupnosti socialnega zavarovanja kazati večji interes za strokovni razvoj zdrav- 
stvenih centrov, upoštevaje pri tem, da so centri sestavni del celotne preven- 
tivne dejavnosti ter jih zato finančno podpreti, kar naj bi omogočil novi zakon 
o financiranju socialnega zavarovanja. Iz poročila je razvidno, da je republiški 
zdravstveni center zaradi izmenjave izkušenj in ugotovitve aktualne proble- 
matike organiziral posvet predstavnikov okrajnih in občinskih zdravstvenih 
centrov. Taki posveti so za izboljšanje organizacije in dela zdravstvenih cen- 
trov nujni, zato naj jih republiški in okrajni zdravstveni centri sklicujejo po- 
gosteje. Kljub temu, da občinam in komunalnim skupnostim socialnega zava- 
rovanja ne bodo dana nova priporočila za razvoj centrov, menim, da bi bilo 
vsaj za naše področje nujno pripraviti konkretne zaključke današnjega zase- 
danja in z njimi seznaniti občinske skupščine, kakor tudi komunalno skupnost 
socialnega zavarovanja. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Besedo ima tovariš Stane Šelih, re- 
publiški sekretar za zdravstvo. 

Stane Selih: Tovarišice in tovariši poslanci! Menim, da je pravilna 
ugotovitev, ki izhaja iz samega poročila in ki jo potrjuje tudi sama razprava, 
da so zdravstveni centri v relativno kratki dobi dosegli določene uspehe. Jasno 
je, da samo poročilo o izvajanju priporočila ne more obširno govoriti o vseh 
doseženih uspehih zdravstvenih centrov; kar je zelo kratko obdobje, od kar je 
skupščina sprejela priporočilo. Gre namreč za tako obsežno problematiko dela 
v zdravstvenih centrih, da je zelo težko meriti njihovo uspešnost v razdobju 
manj kot enega leta. Ne bi razpravljal o kompleksni problematiki v zvezi z de- 
lom zdravstvenih centrov, ker je bila razprava o tem že dovolj izčrpna, pa tudi 
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samo poročilo1 nakazuje določeno problematiko. Hotel bi se omejiti predvsem na 
nekaj vprašanj, ki po mojem mnenju terjajo prioriteto pri delu zdravstvenih 
centrov. 

Ko ocenjujemo delo zdravstvenih centrov, dobimo pogosto vtis, da sicer 
veliko delajo, da pa so pri reševanju konkretnih organizacijskih vprašanj pre- 
malo operativni, kar nas zavaja k mnenju, da zdravstveni centri še vedno ne 
delajo tako-, kot od njih pričakujemo. Smo v procesu razvoja samoupravljanja 
in uvajanja novega ekonomskega sistema. Jasno je, da tak proces nujno sprem- 
lja Vrsta problemov, na katere je treba odgovoriti takoj ali kasneje v razvoju, 
Analize o sklepanju pogodb med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skup- 
nostmi socialnega zavarovanja in uvajanje 'novega ekonomskega sistema v 
zdravstvenih zavodih kaže, da bo treba na tem področju veliko bolj aktivirati 
subjektivne sile, hkrati pa tudi v večji meri strokovno proučevati pojave, ki 
jih prinaša uvajanje novega ekonomskega sistema. Mnenja sem, da bi moralo 
biti leto 1995 leto intenzivnih priprav za prehod na nov sistem financiranja, da 
bi v letu 1966 prešli na nov sistem. Mnenja sem, da je tak razvoj neobhoden. 
Nov sistem pa se uveljavlja tako počasi zato, ker nastaja v zvezi s tem vrsta 
problemov v sami zdravstveni službi, kakor tudi v socialnem zavarovanju. Ko 
govorimo O' uvajanju novega ekonomskega sistema, ne smemo zanemariti vpra- 
šanja programiranja zdravstvenega varstva, vprašanje programa dela zdrav- 
stvenih zavodov, predvsem pa vprašanje izdelav ustreznih standardov in nor- 
mativov. Menim, da so to vprašanja, ki nedvomno spadajo v delokrog zdrav- 
stvenih centrov. Zato morajo zdravstveni centri v naslednjem letu intenzivno 
delati na teh vprašanjih. Ni nujno, da bi zdravstveni centri morali izdelati neke 
normative ali standarde. Ker pa vsak zdravstveni zavod, ki prehaja na nov eko- 
nomski sistem, zadene na vprašanja, kakšni so> standardi, kakšna je obreme- 
nitev zdravstvenega delavca in tako dalje, bi zdravstveni centri v sedanji fazi 
po mojem mnenju morali evidentirati, analizirati in spremljati določene pojave 
ter pomagati, da se ta vprašanja pravilno rešujejo. 

Mnenja sem, da bi morali zdravstveni centri spričo nezadostne kadrovske 
zasedbe med seboj koordinirati. Funkcijo koordinatorja naj prevzame repu- 
bliški zdravstveni center, ki naj usklajuje programe dela posameznih zdravstve- 
nih centrov, hkrati pa skrbi tudi za pravilno porazdelitev določenih nalog, da bi 
bile že tako minimalne strokovne sile, ki jih imamo, smotrno izkoriščene. 

Menim, da bodo lahko zdravstveni centri uspešno izvajali prej omenjene 
naloge le tedaj, če bodo zdravstveni delavci v zdravstvenih centrih za svoje 
delo bolje stimulirah. Z ustrezno materialno stimulacijo bomo dosegli, da se 
bodo tudi najboljši zdravstveni delavci vključili v delo zdravstvenih centrov. 

Mnenja sem, da je pozitivno to, da se načrtuje organizacija postdiplom- 
skega študija za zdravstvene delavce za delo v zdravstvenih centrih. Poleg te 
dolgoročne oblike strokovnega izpopolnjevanja pa je treba vzporedno skrbeti 
za strokovno izpopolnjevanje preko tečajev, seminarjev in raznih drugih obhk 
strokovnega izpopolnjevanja, ki bi lahko hkrati služile za medsebojno izme- 
njavo izkušenj. 

Ob koncu bi se dotaknil še vprašanja občinskih oziroma medobčinskih 
zdravstvenih centrov. Mislim, da ko govorimo o zdravstvenih centrih, bi morah 
vedno imeti pred očmi, da je zdravstveni center funkcija, da je rezultat deeta- 
tizacije, se pravi, da smo določene naloge, ki so se sicer prej opravljale pri 
državnem organu, z uvedbo sistema samoupravljanja prenesli na same zdrav- 
stvene delavce. To pa zahteva, da morajo biti zdravstveni delavci zelo aktivni 
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in iniciativni v prikazovanju zdravstvene problematike nasproti družbeno-poli- 
tičnim skupnostim. Mislim, da je treba to jasno podčrtati, če želimo, da bodo 
zdravstveni centri dobro- delali, hkrati pa, da bodo skupščine družbeno-politične 
skupnosti in drugi organi razpravljali o zdravstveni problematiki in iskali 
ustrezne rešitve. 

Večkrat smo že razpravljali o tem, ali je umestna ustanovitev medobčinskih 
ali občinskih zdravstvenih centrov. Menim, da bi v razpravah o organizaciji 
zdravstvenih centrov morali upoštevati, da je zdravstveni center funkcija, ki je 
in bo ostala v družbeno-politični skupnosti kakršna je občina, ker je potrebno 
da občina, ki je po zakonu dolžna skrbeti za razvoj zdravstvenega varstva, raz- 
pravlja o zdravstveni problematiki svojega območja. Ce stvari tako postavimo, 
potem gre zgolj za organizacijsko-tehnično vprašanje, kje naj se izvršuje funk- 
cija zdravstvenega centra. Osebno menim, da ni potrebno sprejeti kakršnihkoli 
priporočil v tej smeri. Ker gre za organizacij sko-tehnično vprašanje, bi ga 
zdravstveni centri morali sami reševati ob medsebojnem sodelovanju in v sode- 
lovanju z republiškim zdravstvenim centrom. Ce pa hočemo, da se bo ta funk- 
cija dobro opravljala, potem je nujno potrebno določeno število in koncentracija 
kadrov, kot so potrebni tudi določeni pogoji za normalno delo centrov. Ce po- 
stavimo stvari tako, potem menim, da nam je vseeno, kakšne zdravstvene centre 
imamo, občinske ali medobčinske. Vodilo po mojem mnenju mora biti, da jih 
formiramo tam, kjer so ustrezni kadrovski in drugi pogoji, program dela med- 
občinskega centra pa mora biti takšen, da lahko dela za vsako občino. V zvezi 
s tem je umesten predlog poslanca dr. Drolca, da naj se medobčinski zdrav- 
stveni centri ujemajo z območjem komunalnih zavodov. 

Komunalni zavod, ki je pravna oseba, nastopa danes čestokrat tudi kot ko- 
munalna skupnost, čeprav je to le administrativno-tehnični organ, ki dela v 
korist komunalne skupnosti. Zato se mi zdi, da bi se verjetno že iz tehničnih 
razlogov delo v zdravstvenih centrih laže odvijalo, če bi se območja zdrav- 
stvenih centrov ujemala z območji komunalnih zavodov. Menim pa, da tudi v 
tej smeri ni potrebno sprejeti nobenih priporočil, ker bi to lahko, če bi se na- 
pačno razumelo-, prej škodovalo kot pa koristilo. 

Predsednik dr. Ruža Segedin : Besedo ima poslanec Rok Globočnik. 

Rok Globočnik: O delovanju zdravstvenih centrov in o izvajanju 
zadevnega priporočila je svet za zdravstvo pri občinski skupščini Jesenice več- 
krat razpravljal na svojih sejah. Že v letu 1962 in 1963 je bilo na sejah sveta 
in na raznih posvetih o zdravstveni službi neštetokrat ugotovljeno, da je delo- 
vanje tako občinskega kakor takratnega okrajnega zdravstvenega centra neza- 
dovoljivo, premalo- učinkovito in konkretno. Na tej osnovi je bil v dogovoru 
z vsemi občinami Gorenjske ustanovljen za to področje zavod za zdravstveno 
varstvo v Kranju, kateremu so bile poverjene tudi vse pristojnosti medobčin- 
skega zdravstvenega centra. Tudi po tej spremembi se je o delovanju zdrav- 
stvenega centra veliko razpravljalo, zlasti takrat, ko je bilo govora o letnem 
programu zdravstvenega varstva. Medtem ko je bil zdravstveni center miš- 
ljenja, da mora ta program izdelati občinska skupščina in ga predložiti v raz- 
pravo strokovnemu svetu zdravstvenega centra, pa so bili občinski organi mne- 
nja, da je za izdelavo predloga programa zdravstvenega varstva pristojen v 
skladu z obstoječimi predpisi zdravstveni center, da pa ga mora predložiti ob- 
činski skupščini v potrditev. Izdelava omenjenega programa se je zaradi raz- 
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ličnih stališe o pristojnosti zavlekla vse do 16. 7. 1964. Kljub temu pa program 
še ni popolen, ker ne predvideva delovanja vseh zdravstvenih institucij na 
območju občine Jesenice. Izpadla je npr. Splošna bolnica Jesenice, ki po infor- 
maciji zdravstvenega centra svojega plana ni dostavila. Vletu 1964 je skupščina 
občine Jesenice kot soustanoviteljica medobčinskega zdravstvenega centra ,v 
Kranju prispevala za njegovo delo 2 milijona 400 000 dinarjev, za leto 1965 pa 
je predvidela 4 milijone dinarjev. 

Ustanovitev centra za socialno delo je predvidena v letu 1965, ko bodo 
zagotovljeni ustrezni prostori v okviru novega zdravstvenega doma na Jese- 
nicah. Za financiranje omenjene službe bo potrebno1 zagotoviti v letu 1965 pri- 
bližno 10 milijonov dinarjev. 

Mislim, da je delo in nadaljnji razvoj zdravstvenih centrov tesno* povezan 
z delom občinskih skupščin. Te bi morale posvetiti večjo pozornost družbenim 
službam, med katere sodi tudi zdravstvo in socialno varstvo, ne pa tako kot 
doslej, da so bile te službe zapostavljene, ker so se občine preveč angažirale pri 
reševanju konkretnih gospodarskih vprašanj. Povezano pa je tudi s spremenit- 
vijo nekaterih zastarelih predpisov, glede financiranja tudi s strani zavodov 
socialnega zavarovanja, ki ne stimulirajo prožnejših organizacijskih oblik 
zdravstvenega in socialnega varstva. Mislim, da bi občinske skupščine in zavodi 
socialnega zavarovanja morali bolj čutiti tudi potrebo po razvoju znanstveno- 
raziskovalne dejavnosti na področju medicine in socialnega varstva, ker je to 
ena izmed glavnih osnov za afirmacijo zdravstvenih centrov na svojem pod- 
ročju. 

Delovanje medobčinskega zdravstvenega centra v Kranju se je v zadnjem 
času bolj občutilo tudi na Jesenicah. Na osnovi razprav samoupravnih organov 
v zdravstvenih zavodih pa zaključujem, da je delo tega centra še vedno* premalo 
konkretno in zato tudi premalo* učinkovito. Poudaril bi, da je po mnenju pred- 
stavnikov zdravstvenih zavodov in organov samoupravljanja zdravstvenih za- 
vodov v naši občini, delo med posameznimi zdravstvenimi zavodi neusklajeno, 
da med njimi ni pravega sodelovanja in strokovne povezave. Mislim, da je taka 
neusklajenost predvsem posledica tega, da nimamo izdelanih in sprejetih pro- 
gramov zdravstvenega varstva. Izdelava teh programov pa je stvar zdravstve- 
nih centrov, ki so dolžni predložiti programe v potrditev občinskim skupščinam. 
Naloga zdravstvenih centrov pa je tudi nadzorstvo nad strokovnim delom zdrav- 
stvenih zavodov. Zelo pomembno je nadalje vprašanje same mreže zdravstvenih 
centrov in s tem tudi zavodov za zdravstveno varstvo*. Ker imamo republiški 
okrajne, občinske in medobčinske zdravstvene centre, je med njimi potrebno 
kot je že prej rekel republiški sekretar za zdravstvo, zagotoviti tudi koordi- 
nacijo dela. Naši zdravstveni delavci menijo, da dejavnosti okrajnega zavoda za 
zdravstveno varstvo v Ljubljani ni dovolj občutiti na našem področju. To je 
deloma razumljivo glede na obsežne naloge, ki jih opravlja ta zavod. Bi se pa 
najbrž ta dejavnost znatno bolj občutila, če bi bila večja povezanost med po- 
sameznimi zdravstvenimi centri in če bi glede dela bila dosežena večja koor- 
dinacija. 

Medobčinski zavod za zdravstveno varstvo v Kranju, ki opravlja tudi na- 
loge zdravstvenega centra, je pokazal precejšnjo aktivnost na področju preven- 
tivne dejavnosti. Tako je* opravil vrsto pregledov vode in podobno, kar je vse- 
kakor spodbudno. Ne občuti pa se dovolj funkcija zdravstvenega centra kot 
taka. Prav zato je bila tudi letos na skupnem sestanku vseh upravnih odborov 
zdravstvenih zavodov v naši občini izrečena potreba po formiranju nekega or- 
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garla, ki bi usklajal strokovno delo zdravstvenih zavodov. To pa je lahko le 
strokovni organ, ki bi imel iste naloge, kot jih ima zdravstveni center. Verjetno 
bomo kmalu prišli do spoznanja, da bo potrebno ponovno proučiti mrežo za- 
vodov za zdravstveno varstvo in s tem v zvezi tudi mrežo zdravstvenih cen- 
trov. Mislim, da bomo prav tako kmalu prišli do spoznanja, da bodo zdrav- 
stveni centri učinkovito opravljali svoje naloge samo v primeru, če bodo ti cen- 
tri formirani tam, kjer jih resnično terjajo življenjske potrebe in problemi. 
Tudi na Jesenicah smo mnenja, da ni nujno, da ima vsaka občana svoj center 
za zdravstveno varstvo. Vendar se nam zdi primerno, da se ustanovi medob- 
činski zdravstveni center, katerega območje naj bi se ujemalo z območjem ko- 
munalnega zavoda za socialno zavarovanje. V tej zvezi se razpravlja tudi o va- 
rianti, po kateri naj bi bil medobčinski zdravstveni center za občini Jesenice in 
Radovljica. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Prosim, kdo še želi razpravljati? Be- 
sedo ima poslanec Zdravko Gruden. 

Zdravko Gruden: Tovariši poslanci in poslanke! Govoril bi o neka- 
terih težavah, ki nastajajo v zvezi z delom medobčinskega zdravstvenega cen- 
tra v Kranju. Kljub temu, da so določene stvari urejene, ne more zdravstveni 
center reševati nekaterih konkretnih zadev, posebno ne tistih, ki zadevajo izva- 
janja programa. Zdravstveni center mora s svojim strokovnim svetom in komi- 
sijami nuditi strokovno in organizacijsko pomoč vsem zdravstvenim zavodom, 
nadzirati izvajanje zdravstvene politike in jo usmerjati v začrtani smeri ter 
nuditi vsem zdravnikom in drugim zdravstvenim delavcem pomoč, ki naj bo 
adekvatna novim zahtevam. Da bi zdravstveni center lahko opravljal naloge 
kot jih predvideni zakon, mora biti v svoji teritorialni enoti najvišji strokovni 
organ za vprašanja zdravstvene problematike, posredovalec te problematike 
občinskim skupščinam, skupščini socialnega zavarovanja in drugim organom ter 
strokovni predlagatelj za izboljšanje zdravstvene službe. Zato je potrebno poleg 
profesionalnih delavcev tudi obvezno sodelovanje vseh zdravstvenih delavcev, 
predvsem sodelovanje zdravnikov v strokovnem svetu in komisijah in obvezno 
sodelovanje vodstev zdravstvenih zavodov, ki delajo na območju zdravstvenega 
centra. 

Sodelovanje z zdravstvenim centrom in delo v njem je nujno in družbeno 
prav tako potrebno kot delo v lastnem zavodu oziroma na delovnem mestu. 
Sodelovanje v zdravstvenem centru bi morali jemati zdravstveni delavci kot 
svojo strokovno dolžnost, vodstva zdravstvenih zavodov pa kot družbeno ob- 
veznost. 

V praksi kot ugotavljamo — pa ni vedno tako. 
Pogosto se dogaja, da neopravičeno izostajajo s sej strokovnega sveta cen- 

tra in komisij tudi takrat ko se obravnava dejavnost in problematika njihovega 
zavoda. Zdravstveni zavodi so še preveč zaprti vase tudi glede svojega stro- 
kovnega dela. Zato mora pri izbiranju problematike in podatkov zdravstveni 
center večkrat urgirati ali celo sam pripravljati program razvoja zdravstvenega 
varstva ali družbeni plan brez pomoči pristojnih zavodov in podobno. Uspeh 
zdravstvenega centra bi bil lahko tudi mnogo večji, če bi ga zdravstveni zavodi 
seznanjali o svojih osnovnih organizacijskih in strokovnih ukrepih, o opremi 
in investicijah ter s predlogi za rešitev posameznega problema. Tako bi lahko 
strokovni svet zdravstvenega centra koordiniral stališča za enotno reševanje. 
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Tako poseganje zdravstvenega centra v delo zdravstvenih zavodov pa rii in 
ne more biti poseganje v njihove samoupravne pravice, marveč je njim le v 
pomoč. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, kdo še želi razpravljati? (Ne 
javi se nihče.) Ce ne želi nihče več, bi skušala povzeti iz razprave bistvene ugo- 
tovitve govornikov. 

Predvsem se mi zdi pomembno poudariti razliko, ki jo ugotavljamo med 
današnjo razpravo in razpravo spomladi, ko je naš zbor sprejemal priporočilo 
o delu zdravstvenih centrov. Iz te primerjave se lahko zaključi, kar so danes 
poslanci ponovno poudarili, da so mnoge občinske skupščine in tudi vse okrajne 
skupščine celo že večkrat v letošnjem letu razpravljale he samo o problematiki 
zdravstvenega varstva njihovega območja, marveč še posebej o pomenu in o 
problemih zdravstvenih centrov. Zdi se mi, da je to dokaz pozitivnega premika 
v občinah, da namreč občinske skupščine sploh razpravljajo o zdravstvenih cen- 
trih in da iščejo najboljše možnosti predvsem glede organizacijske ureditve za 
izpolnjevanje funkcij, ki jih imajo zdravstveni centri. 

Mislim, da bo izvajanje priporočila, ki ga je sprejel Socialno-zdravstveni 
zbor spomladi, tudi ena bistvenih nalog še za bodoče, predvsem za organiza- 
cijsko utrjevanje teh centrov. Formiranje medobčinskih zdravstvenih cenitrov 
in njihove prednosti ali prednosti občinskih zdravstvenih centrov se kažejo 
v tem, katera oblika daje večje možnosti in večje jamstvo, da bi prišla funkcija 
zdravstvenih centrov do veljave in do uresničitve. , 

S tem v zvezi je treba poudariti, da je odvisno v veliki meri od zdravstvenih 
centrov samih oziroma od zdravstvenih zavodov, ki opravljajo funkcijo bodisi 
občinskega ali medobčinskega zdravstvenega centra, kako bodo gledale v bodoče 
občinske skupščine in njihovi organi na te centre, kakšen odnos bodo imele do 
te strokovne službe tako glede financiranja kot tudi glede pomoči pri reševanju 
kadrovskega vprašanja. To vprašanje je namreč zelo pomembno za pravilno 
opravljanje funkcije zdravstvenega centra. Menim, da je tudi ugotovitev repu- 
bliškega sekretariata za zdravstvo, da že vidimo določen napredek pri sestav- 
ljanju programov zdravstvenega varstva in razvoja zdravstvenih zavodov na 
posameznih območjih, zelo pomembna. Vendar je število tistih zdravstvenih 
centrov, ki so letos opravili te programe, zelo skromno. Dokler ne bodo posve- 
tili zdravstveni centri vprašanju sestavljanja programov več pozornosti, toliko 
časa ne moremo pričakovati s strani občinskih skupščin in komunalnih skup- 
nosti socialnega zavarovanja večje pomoči pri utrjevanju zdravstvenih centrov. 

Posebej bi še poudarila nujnost programa razvoja mreže zdravstvenih za- 
vodov. To je predvsem naloga okrajnih zdravstvenih centrov oziroma republi- 
škega zdravstvenega centra. Pred očmi moramo namreč imeti ne samo osnovno 
zdravstveno mrežo, marveč tudi druge, predvsem hospitalne zavode, ki veči- 
noma pokrivajo širša območja kot so občine in marsikateri celo območje re- 
publike. 

Mnogi tovariši so govorili o težavah glede financiranja zdravstvenih cen- 
trov. Vendar pa vidimo, da je tudi to vprašanje krenilo s strani mnogih občin- 
skih skupščin v pozitivno smer. Občinske skupščine so že v proračunih za leto 
1964 predvidevale za te namene večja sredstva kot v prejšnjem letu, predvsem 
tam, kjer so občinske skupščine prišle na podlagi elaboratov, poročil in pro- 
gramov, ki so jih predlagali zdravstveni centri, do večjega prepričanja o po- 
membnosti dela zdravstvenih centrov, bodisi občinskih ali medobčinskih. 
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Zakon o financiranju družbenopolitičnih skupnosti daje možnost, da v pri- 
meru, ko občinske skupščine s svojimi sredstvi ne bodo sposobne kriti potreb 
predvsem družbenih služb, zahtevajo dodatna sredstva od republike. Zakon o 
financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki bo v nekaj dneh v razpravi v 
republiški skupščini, je treba upoštevati že v prihodnjem letu pri sestavljanju 
materialnih in finančnih potreb tudi za izvajanje funkcije, ki jo imajo zdrav- 
stveni centri. 

Končno moramo ugotoviti, da so priporočila, ki jih je sprejel spomladi So- 
cialno-zdravstveni zbor, sicer že odigrala svojo vlogo, vendar niso glede aktual- 
nosti ničesar izgubila. Prav in želeti bi bilo-, da bi se tudi poslanci Socialno^ 
zdravstvenega zbora še v večji meri kot doslej, angažirali za hitrejše izvajanje 
teh priporočil. Ta priporočila vsebujejo namreč bistvene naloge in z njihovo 
uresničitvijo lahko pričakujemo1, da bodo zdravstveni centri, v tej ali drugi 
organizacijski obliki, hitreje delovali. Se v večji meri — to je bilo poudarjeno 
tudi v današnji razpravi — naj se angažira tudi republiški zdravstveni center, 
predvsem glede pomoči kot strokovni svetovalec, koordinator in kot institucija, 
ki naj predvsem pomaga zdravstvenim centrom pri njihovem strokovnem in 
organizacijskem delu, pri utrjevanju in usklajevanju odnosov med občinskimi 
skupščinami in centri ter podobno. Nujno bi bilo, da bi republiški zdravstveni 
center, kot je že začel letos, organiziral v prihodnje še v večji meri razne oblike 
ne samo daljših strokovnih izpopolnjevanj, marveč tudi krajših seminarjev, te- 
čajev in predvsem posvetovanj. Takšna posvetovanja so že pokazala, da lahko 
pripomorejo k boljšemu delu zdravstvenih centrov, k jasnejšim konceptom 
glede organizacije in metodologije dela zdravstvenih centrov, urejanju in iz- 
boljševanju sistema statistične službe, ki jo morajo opravljati zdravstveni za- 
vodi, oziroma analiz, ki jih morajo opravljati na podlagi statističnih podatkov 
zdravstveni centri. 

Morda želi: dati še kdo od poslancev kake dodatne pripombe? (Ne javi 
se nihče.) Če ne, zaključujem razpravo o tej točki dnevnega reda in prehajamo 
na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje poročila o> izva- 
janju priporočila o ustanavljanju in delu centrov za socialno delo v SR 
Sloveniji. 

Kot gradivo ste prejeli poročilo Republiškega sekretariata za socialno var- 
stvo o izvajanju tega priporočila in tudi poročilo odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov. Zato predlagam, da se poročilo odbora ne čita. Zeli 
morda predsednik ali pa poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in dru- 
gih predlogov še ustno dopolniti to poročilo? (Ne.) Ce ne želi, začenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Prosim poslanka Lidunka Kranjc. 

Lidunka Kranjc: V zvezi z ustanovitvijo centrov za socialno delo je 
bila v zveznem, republiškem in okrajnem merilu izdana že vrsta priporočil. Ko 
je Zvezna skupščina izdala prvo tovrstno priporočilo in nato še okraji, je bil v 
mariborskem okraju ustanovljen 1. 1961 prvi center za socialno delo v Slove- 
niji in sicer pri občinski skupščini Maribor-Center. DolgO' po ustanovitvi tega 
centra v mariborskem okraju ni nobena druga občina ustanovila podobnega 
centra, nekoliko zaradi bojazni pred večjimi materialnimi izdatki, nekoliko za- 
radi pomanjkanja kadrov in prostorov, nekoliko pa tudi zaradi nestrpnosti, da 
bo center že preko noči pokazal kvalitetne spremembe. Teh sprememb pa v 
prvem času obstoja, ko se je center boril s konceptom zavoda, s kadri in z dru- 
gimi težavami, ni bilo. Šele v zadnjem času je občutiti kvalitetni premik tega 
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centra, ki strokovno laže in popolneje zajema socialno varstvo občanov. Z mno- 
gimi novimi oblikami dela je ta center pred drugimi kot npr. z urejeno ana- 
litično službo, z urejenim in strožjim nadzorstvom nad mladoletniki in tako 
dalje. 

Lani je pričela občinska skupščina Maribor-Tabor razpravljati o ustano- 
vitvi centra za socialno delo, vendar je bila ta misel preložena za nedoločen čas. 
Na osnovi letošnjega priporočila republiške skupščine in priporočila okrajne 
skupščine Maribor, je opaziti spet napredek. O ustanovitvi centrov so pričele 
razmišljati tudi občinske skupščine Murska Sobota, Ljutomer, Slovenska Bi- 
strica, Slovenj Gradec, Maribor-Tezno, Lenart in Ravne. V razpravah je bilo 
ugotovljeno, da so o nujnosti ustanovitve centrov za socialno delo razpravljali 
vsi sveti za socialno varstvo in predsedništva občin. Vendar so ustanovitev pre- 
ložili na prihodnje leto oziroma še na kasneje kot npr. občini Lenart in Ravne. 
Edina občina, ki je prodrla z ustanovitvijo centra za socialno delo, je bila ob- 
čina Ptuj. Ta občinska skupščina je v drugi polovici tega leta sprejela odlok o 
ustanovitvi centra za socialno delo. Kljub prizadevnosti center še ni pričel de- 
lovati, predvsem zaradi pomanjkanja kadra in prostorov. 

Vzroki, zakaj centri za socialno delo niso pričeli delovati, so naslednji: ka- 
drovsko vprašanje je v vsem okraju, kar zadeva socialne službe, problematično. 
Na referatih za splošno socialno varstvo dela v 15 občinah mariborskega 
okraja le 54 uslužbencev. Od teh ima ustrezno izobrazbo le 28,3 '%>, ki imajo 
višjo šolsko izobrazbo, 43,0/o srednješolsko in 28fl/o nižješolsko izobrazbo. 

Ce hoče center strokovno uspešneje delati, mora imeti vsaj primeren ka- 
der. Druga bojazen pred ustanovitvijo centra je dupliranje finančnih izdatkov 
zaradi še neurejenega pravnega statusa ter strah pred neuspehom, kot sta pri- 
mer Murska Sobota in Sloyenska Bistrica. Tretji vzrok so prostori. Sedanji re- 
ferati družbenih služb so prostorno tako utesnjeni, da ne bi vzdržali še večjega 
števila kadrov, posebnih prostorov pa ni. Nadaljnji, morda subjektivno pobar- 
vani vzrok za počasno širjenje centrov za socialno delo, je ta, da je »sociala« kot 
vse družbene službe na zadnjem mestu v proračunskih postavkah. To je raz- 
vidno iz slike dohodkov po občinskih proračunih v mariborskem okraju. Za 
medobčinske centre za socialno delo se občine ne navdušujejo, ker bi nastale 
določene težave pri prenašanju upravnih poslov in interesov posameznih oočin. 
Hkrati bi tudi finančna participacija, ki je različna po občinah, povzročila dvo- 
tirnost samemu centru, ker se zaradi materialnih zmogljivosti ne bi mogla druž- 
bena pomoč razdeljevati v več občinah enako. 

Vse to torej kaže, da niso bila zaman zvezna, republiška in okrajna pripo- 
ročila o ustanovitvi centrov za socialno delo1 v mariborskem okraju. Občine 
torej čutijo potrebo po taki obliki dela, vendar so objektivni pogoji še takšni, da 
ovirajo razvoj teh služb. Res je, da so za to krivi tudi določeni subjektivni mo- 
menti, saj v nekaterih občinah, ki imajo pogoje, še niso' ustanovili centrov za 
socialno delo. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim, besedo ima poslanec Herman 
Bizjak. 

Herman Bizjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Povedal bi nekaj 
misli o vlogi, oziroma o organizaciji socialnega dela in socialnega varstva v ko- 
muni na podlagi ugotovitev, ki jih omenja poročilo republiškega sekretariata za 
socialno varstvo in na podlagi lastnih ugotovitev o delu centra za socialno delo 
v občini Nova Gorica. 
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2e priporočilo Zvezne skupščine o ustanovitvi centrov za socialno delo 
omenja, da je za uspešno reševanje socialnega varstva potrebno organizirati 
samostojno strokovno službo, ki naj se loti proučevanja in analiz vzrokov za 
nastajanje socialnih problemov in naj išče ustrezne ukrepe za njihovo odstra- 
nitev, hkrati pa naj pomaga ljudem tako, da najde najprimernejše oblike soci- 
alnega varstva. Po zgledu nekaterih občinskih skupščin, ki so spoznale, da 
sedanje službe ne morejo bolj široko in kompleksno obravnavati te probleme, 
naj bi tudi druge občinske skupščine ustanavljale centre za socialno delo kot 
samostojne družbene službe. Ti centri naj bi bili organizirani po načelu druž- 
bene samouprave. Kot je znano, so nekatere občine ustanavljale te centre v 
skladu s svojimi materialnimi in kadrovskimi pogoji in so del svojih pristojnosti 
operativnega značaja, razen upravnih, prenesle nanje. Zadnje čase celo ugotav- 
ljamo, da so v letošnjem letu nekatere občinske skupščine prenesle na te centre 
nekatere upravne naloge. Ob tej ugotovitvi se razjasni stanje teh centrov, ki je 
zelo različno in skoraj v celoti odvisno od materialnih in kadrovskih pogojev 
in tudi od individualnega prizadevanja nekaterih vodilnih občanov. . 

Iz poročila republiškega sekretariata za socialno varstvo Socialistične re- 
publike Slovenije izhaja, da imamo zdaj na območju naše republike 14 centrov 
predvsem v razvitejših občinah, ki imajo večje število prebivalstva z dokaj 
pestro in obsežno socialno problematiko. V manjši meri nastajajo ti centri v 
manj razvitih in manjših občinah, čeprav je tudi tu socialna problematika ob- 
sežna in zahteva ponekod, predvsem glede strukture prebivalcev in vsebine 
problemov, ustrezne rešitve. Analiza dela centrov za socialno delo kaže, da sb ti 
predvsem reševali individualne primere, manj pa analitično delali. Analitično 
sodelovanje so razvijali največ na tistih področjih socialnega varstva, ki so jih 
terjali pravni predpisi kot je na primer evidenca otrok z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju ali pa analitično sodelovati na tistih področjih, ki jih je 
bilo potrebno raziskati na zahtevo občinskih skupščin kot je na primer v občini 
Nova Gorica — analiza varstva predšolskih oziroma šolskih otrok. Zelo redka 
je bila pobuda za analitično delo- — vsaj v občini Nova Gorica — originarna, to 
je, da bi pobuda izšla iz samega centra za socialno delo, da bi sam center ana- 
litično obdelal socialno varstveno področje in samostojno predlagal občinski 
skupščini določene ukrepe. 

Nedvomno je bilo delo' posameznih centrov in je še danes odvisno od nji- 
hovega dejanskega statusa. Formalno so ti centri — vsaj v občini Nova Gorica 
-—• samostojna strokovna služba, ki je organizirana po načelu družbene samo- 
uprave. Če se zdaj ozremo na druge oblike družbenih dejavnosti kot so zdrav- 
stvo, prosveta, kultura in šolstvo, potem vidimo, da je status teh ustanov, ki 
izvajajo te posamezne službe, pravno urejen in da se te ustanove zdaj le še 
borijo- za boljšo materialno osnovo in za boljše delo. Na drugi strani tudi vi- 
dimo, da je status nekaterih drugih socialnih ustanov že pravno urejen. Mislim, 
da je že preteklo dovolj dolgo obdobje, da bi lahko izkristalizirali vlogo in de- 
lovno področje centrov, da bi lahko že s pravnim predpisom določili njihov 
položaj in vlogo v družbi. Tako bi lahko tudi zahtevali od občinskih skupščin, 
ki teh strokovnih služb še nimajo, da jih ustanovijo, oziroma, da pristanejo- za 
medobčinsko sodelovanje. Socialno varstvo je zdaj postalo ustavna pravica, ki 
mora biti zagotovljena prej ali slej slehernemu članu naše družbe, ki takšno 
varstvo potrebuje. Ta vprašanja smo namreč dosedaj reševali več ali manj kot 
manj pomembna in le skozi prizmo razpoložljivih sredstev. Ta pa so bila majhna. 
Ekonomski položaj naše družbe je povsem drugačen kot je bil pred leti. Zato 

li* 
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moramo tudi socialno varstvo obravnavati kot nujnost ter ga razvijati v for- 
malnem in materialnem pogledu primerno dosežkom gospodarskega in druž- 
benega razvoja. Socialno-varstvene problematike ne bomo rešili samo z anali- 
zami vzrokov in s predlogi za ukrepanje, čeravno bomo s tem dosegli kva- 
liteto v organizaciji socialne službe v komuni, pač pa moramo stremeti za tem, 
da pravno uredimo tista socialnovarstvena področja, ki zdaj še nisO' urejena. 
Vzporedno s tem moramo tudi z novim sistemom financiranja družbeno-poli- 
tičnih skupnosti zagotoviti najmanj osnovno potrebna sredstva za nerazvite 
komune. Vemo, da so do zdaj raziskana in obdelana v največji meri le tista 
socialno-varstvena področja, ki so urejena z ustavnimi predpisi. Prepričani smo, 
da ne bi bila opravljena kategorizacija in usposabljanje invalidnih otrok v tak- 
nem obsegu, če to ne bi bilo urejeno s predpisi, čeprav še niso kategorizirani 
vsi, niti še ni vsem omogočeno poklicno usposabljanje. 

Dosedanje izkušnje terjajo, da se osredotoči organizacija socialnega varstva 
v centrih. Ti naj bi svoje delo programsko delili na individualno in na anali- 
,tično proučevanje socialno-varstvene problematike ter na koordiniranje dela 
drugih socialnih služb v komuni. Sedanji programi centrov niso povsem resna 
podlaga za njihovo delo, marveč so le bolj priloga finančnih izračunov. Zato 
ponovno poudarjam, da je treba zagotoviti centrom za socialno- delo popolno in 
ne samo strokovno samostojnost in preprečiti, da se ne uresničijo težnje neka- 
terih vodilnih občanov, ki stremijo za tem, da bi ti centri ponovno postali izpo- 
polnjeni upravni organi občinskih uprav. Individualno delo bi morali centri 
sistemizirati na trajno ali v posameznih primerih vsaj na večkratno sprem- 
ljanje socialnega primera, s čimer bi se ugotavljala uspešnost invervencij cen- 
tra. S takšnim individualnim delom bi centri hkrati začeli proučevati uspehe 
svojega dela. S sistematičnim in analitičnim delom naj bi centri tudi v celoti 
obvladali socialno-varstveno stanje v komuni. Zato se ne smemo zadovoljiti s 
trditvami, da je kadrovska zasedba vsaj v nekaterih centrih povsem zadovo- 
ljiva, če morebiti nimajo le psihologa ali še enega socialnega delavca. Imeti mo- 
ramo namreč v vidu, da bomo morali obvladati v 7-letnem perspektivnem planu 
socialno dejavnost vsaj toliko, da bomo lahko kasneje reševali njeno proble- 
matiko vzporedno in enakovredno kot problematiko drugih gospodarskih in 
negospodarskih dejavnosti. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Odrejam pol ure odmora. 

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

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
tovarišica Nada Majcen, republiški sekretar za socialno varstvo. 

Nada Majcen: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Samo na kratko bi se želela dolakniti nekaterih vprašanj v zvezi s poročilom, 
ki ste ga prejeli. 

Poročilo o izvajanju priporočila o ustanavljanju in delu centrov za socialno 
delo v Sloveniji je bilo sestavljeno na osnovi spremljanja dela že obstoječih 
centrov za socialno delo in na osnovi odgovorov na vprašanja, ki jih je naslovil 
Republiški sekretariat za socialno varstvo predsednikom občinskih skupščin z 
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namenom, da ugotovi odnos občinskih skupščin do ustanovitve centrov in pro- 
bleme, ki nastajajo v tej zvezi. V poročilu so na kratko obdelane ugotovitve v 
zvezi z vsemi napotili, ki jih vsebuje priporočilo z željo, da bi se tovarišice in 
tovariši poslanci seznanili s splošnim stanjem na tem področju. Zato to poro- 
čilo nima pretenzij, da bi širše obravnaval vsa napotila priporočila, ker je vse- 
bina vsakega izmed teh lahko snov posebne analize. Prav zaradi tega in ker 
Republiški sekretariat za socialno varstvo že pripravlja posebne analize za ne- 
katere konkretne probleme, je poročilo v določeni meri natančno obdelalo neka- 
tera področja, druga pa le omenilo. Tako je manj obdelan problem kadrov in 
financiranje, ker bo republiški sekretariat še letos predložil Skupščini o tem 
posebno informacijo. Delno je obdelan tudi problem samoupravljanja in med- 
občinskega sodelovanja v socialnem varstvu, o čemer bomo podrobno razprav- 
ljali prihodnje leto. 

Glede na to, da so vsi omenjeni problemi zelo pomembni za delovanje že 
obstoječih centrov in tudi za pripravo na ustanavljanje novih, meni Republiški 
sekretariat za socialno varstvo, da je potrebno izoblikovati zelo jasna stališča 
glede vseh odprtih problemov. Teh ni malo in je zato potrebno v okviru širših 
analiz opredeliti ukrepe, ki naj pripomorejo k boljši organizaciji k boljšemu 
strokovnemu delu te službe. Zato bi lahko privedla obširnejša obravnava o se- 
daj še ne v celoti razčiščenih področjih do površnega ali celo napačnega infor- 
miranja. Kljub temu pa se je mogoče glede na dosedanje ugotovitve vsaj v gro- 
bem dotakniti tudi teh vprašanj. 

Omenila bi le osnovne ugotovitve v poročilu. Ena osnovnih ugotovitev je 
ta, da socialno-varstvena dejavnost, čeprav počasi, že postaja del samouprav- » 
nega mehanizma komune in že dobiva osnovne oblike in značilnosti strokov- 
nega socialnega dela. Čeprav poteka proces ustanavljanja centrov za socialno 
delo zelo počasi, se socialno-varstvena dejavnost vse bolj izločuje iz omejene 
klasične uprave in se že ustvarjajo pogoji za bodočo samostojno strokovno služ- 
bo. Dalje je dosedanja dejavnost 14 centrov za socialno delo v Sloveniji, -čeprav 
ni brez pomanjkljivosti in težav, ki jih ustvarja vsaka modernizacija, potrdila 
pravilnost v priporočilu postavljenega koncepta službe socialnega varstva. Raz- 
prave v Socialno-zdravstvenem zboru Skupščine SR Slovenije v zvezi s centri 
za socialno delo, priporočilo, stališča in sklepi v zvezi z drugim gradivom, ki se 
je nanašalo na nujnost dobro organizirane socialne službe, vse to je razgibalo 
občinske skupščine in njene organe ter povzročilo, da prodira zavest o potrebi 
bolj strokovnega dela in boljše organizacije na tem področju vse bolj med za 
to odgovorne činitelje. Najboljši dokaz prodiranja te zavesti so odločitve občin- 
skih skupščin za ustanovitev 29 novih centrov za socialno delo. Zadnja ugo- 
tovitev, da je 29 občin pripravljeno ustanoviti centre za socialno delo, kaže na 
veliko obveznost občinskih skupščin, da posvetijo temu problemu posebno skrb, 
kaže, pa tudi na obveznost Republiškega sekretariata za socialno varstvo, da 
nudi vsestransko pomoč pri uresničevanju njihovih hotenj. 

Pomembno vlogo bodo imeli pri tem tudi tovariši in tovarišice poslanci, ki 
lahko v pripravah in .razpravah, bodisi na sejah svetov ali občinskih skupščin 
ali v katerihkoli drugih stikih, vplivajo na hitrejše ustvarjanje pogojev za 
ustanovitev centra in tudi na preprečitev edine nevarnosti, da bi ustanovili 
center le zaradi imena in ne zaradi vsebine dela, torej do nevarnosti, ki jo 
preprosto imenujemo »sprememba table«. Ger torej za skupne napore za zago- 
tovitev najnujnejših minimalnih pogojev, ki naj bi -predstavljali vsaj tako 
osnovo, da je na njej mogoče realno graditi center. Gre torej za realno >pro- 
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gramiranje minimalnih potreb glede kadra, materialnih sredstev in prostorov 
na osnovi poznavanja dejanskega stanja. 

Čeprav izgledajo omenjene ugotovitve glede na težke materialno-finančne 
pogoje in kadrovske probleme v socialno-varstveni dejavnosti nekoliko opti- 
mistične, so vendarle realne in nadvse pomembne. Pomembne zato, ker so 
resnično plod gibanja, ki končno, čeprav počasi, vključujejo socialno-varstveno 
dejavnost v kraj, čas in razmere. 

Ob teh ugotovitvah se pojavlja le vprašanje, kako delati na nadaljnjem 
poglabljanju dosedanjih dosežkov in kako zagotoviti izvršitev postavljenih ciljev 
glede ustanavljanja novih centrov za socialno delo. Obe vprašanji sta ozko 
vezani s problemom kadrov in z materialno-finančno osnovo, saj je opravljanje 
nalog po sodobnih konceptih brez izpopolnitve vsaj minimalnih pogojev ne- 
mogoče. 

Večina občinskih skupščin omenja kot prioriteten problem pri reševanju 
organizacije socialne službe — kadre. Problem je skoraj enako pereč tako 
v tistih občinah, ki so že ustanovile centre, kot tudi v tistih, ki se na to šele 
pripravljajo. V že obstoječih centrih je sistemiziranih 109 delovnih mest, od 
tega približno 10 % z nižjo in srednjo- izobrazbo. Vsa druga delovna mesta so 
sistemizirana z višjo, oziroma z visoko izobrazbo. Pri zasedbi delovnih mest 
ugotavljamo, da zasedajo 50 % delovnih mest uslužbenci z nižjo in srednjo 
izobrazbo. Občinam, ki predvidevajo ustanovitev centra za socialno delo, manjka 
najmanj 60 socialnih delavcev in približno 40 drugih profilov uslužbencev. 

Če površno pogledamo te podatke, vidimo, da res niso spodbudni. Vendar 
niso tako tragični, da bi jih ne mogli v planiranem času uspešno rešiti. Torej 
pomanjkanje kadrov ne bi smelo biti v prihodnje opravičilo za počasno usta- 
navljanje centrov za socialno delo. Kot dokaz naj navedem poročilo Višje šole 
za socialne delavce. To poročilo ugotavlja, da se je v šolskem letu 1964/65 pri- 
javilo 127 kandidatov za redni in 121 kandidatov za izredni pouk, da je bilo od 
prijavljenih vpisanih 94 rednih in 76 izrednih kandidatov in da se je število 
prijav v letošnjem študijskem letu povečalo za 39 °/o in število vpisa za 38a/o 
brez oddelka za kadre socialnega zavarovanja. Pojasniti moram, da obstaja na 
Višji šoli za socialne delavce oddelek za kadre v javnih službah in oddelek za 
kadre v gospodarstvu ter, da je bil v letošnjem letu skupaj z organi socialnega 
zavarovanja organiziran oddelek za kadre socialnega zavarovanja, torej nova 
smer vzgoje na tej šoli. 

V celoti je torej poraslo število prijav v primerjavi z lanskim študijskim 
letom za 58'%>, vpis pa se je dejansko povečal za 55'%, Tako študira v letošnjem 
letu na Višji šoli za socialne delavce 359 slušateljev obeh letnikov; od teh 
149 rednih in 210 izrednih. Če ob omenjenih številkah računamo z določenim 
osipanjem, imamo še vedno jamstvo, da je mogoče zadevo še odločneje pre- 
makniti naprej in bolj pogumno reševati organizacijo socialne službe, ki tre^ 
nutno močno zaostaja za organizacijo vseh drugih družbenih služb. Poleg tega 
je treba že sedaj začeti s kadrovanjem za naslednjo leto in si tako zagotoviti 
tudi kvaliteto, ki je nujna za opravljanje teh strokovnih nalog. Zelo pomemben 
je podatek, da študira na Višji šoli za socialne delavce 21*0 izrednih študentov, 
ki so v večini uslužbenci socialno-varstvenih organov občinskih skupščin. Mnogi 
med njimi študirajo v zelo težkih pogojih. Potrebno bi bilo, da bi občinske 
skupščine pregledale objektivne možnosti in omogočile tem uslužbencem hi- 
trejši študij ter tudi tako zagotovile hitrejše reševanje kadrovskega problema. 
Kljub dokajšnji aktivnosti, ki jo kažejo Republiški sekretariat za socialno 
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varstvo in okrajne skupščine za dopolnilno izobraževanje kadrov z raznimi 
seminarji, ki jih izvaja izobraževalni center pri Višji šoli za socialne delavce — 
letos je bilo 14 takšnih seminarjev in posvetovanj in 6 posvetovanj samo z 
direktorji ustanovljenih centrov — bo treba s temi oblikami še bolj aktivno 
strokovno izpopolnjevati kadre tudi v prihodnje. V sistem dopolnilnega izo- 
braževanje. Občinske skupščine so doslej v večini razumele in podpirale to 
na tem področju. Osnovna naloga za uresničitev teh ciljev je še naprej aktivno 
sodelovanje z občinskimi skupščinami, ki naj omogočijo takšno dopolnilno izo- 
braževanje. Občinske skupščine so doslej v večini razumele in podpirale to 
delo; upajmo, da bo tako še vnaprej. 

Pri reševanju kadrovskega problema za centre za socialno delo je treba 
omeniti še vprašanje nagrajevanja teh delavcev. Nujno je treba urejevati in 
usklajevati osebne^dohodke uslužbencev centrov z dohodki drugih uslužbencev 
z enako izobrazbo na drugih področjih. Navedla bi primer, ki ni edini, da ima 
v občinski skupščini med vsemi šefi odsekov višjo šolsko izobrazbo samo šef 
odseka za socialno varstvo. Ta šef, ki ima torej ustrezno izobrazbo, prejema 
5000 dinarjev manj osebnega dohodka kot vsi drugi šefi odsekov. Ce bo tako, 
bodo odhajali socialni delavci še naprej na področja, kjer je delo bolje stimu- 
lirano. Jasno je, da tudi to onemogoča hitrejši razvoj centrov. 

Problem, ki ga poročilo^ natančneje ne obdeluje in ki ga občinske skupščine 
tudi omenjajo kot vzrok za odlaganje organizacije centrov, so finančna sred- 
stva za socialno varstvo. Pri tem gre na eni strani za sredstva za financiranje 
socialno-varstvene dejavnosti, ki so pomembna tudi za delovanje centrov, na 
drugi strani pa za zagotovitev osebnih in materialnih izdatkov za njihovo 
funkcioniranje. Financiranje socialno-varstvene dejavnosti je tesno povezano 
s problemom financiranja vseh družbenih služb, o čemer že dalj časa razprav- 
ljajo politični in oblastni forumi. Zato je treba s predvideno preorientacijo, 
s katero se naj doseže pri porazdelitvi sredstev družbeno-političnih skupnosti 
ustreznejša razmerja v korist družbenih služb, težiti k izboljšanju tudi na 
tem področju. Razumljivo je, da je tudi to vprašanje močno vezano na stro- 
kovno službo, saj je odvisno tudi od ugotovitve in predlogov strokovne službe, 
kako bo dodeljevala občina sredstva. Navedla bi spet primer, ko nam je pred- 
sednik neke občinske skupščine, ko smo razpravljali o ustanovitvi disciplin- 
skega centra, prav presenečeno dejal: »Ustanovitev takšnega centra je vendar 
stvar sodišča!« Ko mu povemo, da je to po zakonu naloga občinske skupščine, 
se je hudo razburil nad uslužbenci, češ, zakaj mu tega niso povedali, saj bi 
sredstva za ta center bila. Organizacija te službe je torej odvisna tudi od odnosa 
posameznih občinskih skupščin do teh centrov. Občinske skupščine dalje ome- 
njajo, da potrebujejo za ustanovitev centra en do petnajst milijonov dinarjev, 
večina približno 5 milijonov. V teh vsotah so v večini primerov vračunani tudi 
stroški za adaptacijo prostorov za delovanje centra. 

Glede na odločitve občinskih skupščin, da bodo ustanovile centre za socialno 
delo, lahko sklepamo, da so pripravljene zagotoviti tudi ta materialna sredstva. 
Skrbeti bo torej treba edino za to, da se dejansko zagotovijo ta sredstva v pred- 
videnem roku. Skratka: poskrbeti moramo za to, da se zagotovi pogoje za delo 
te strokovne službe. To pa ni odvisno le od trenutno zaposlenih uslužbencev 
v socialnem varstvu, marveč in predvsem tudi od angažiranja vseh družbenih 
činiteljev v občini in tudi v republiki. Pri tem je treba omeniti tudi nalogo 
republike pri ureditvi pravnega statusa centrov; to pa je naloga prvega tro- 
mesečja prihodnjega leta. 
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Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima poslanka Minka Kovač. 

Minka Kovač: Tovariši in tovarišice poslanci! Iz poročila o izvajanju 
priporočila o ustanavljanju in delu centrov za socialno delo je razvidno, da 
je bilo od sprejetja priporočila o ustanavljanju centrov za socialno' delo, ki 
sta ga 1961. leta sprejela odbor za socialno politiko in zdravstvo Zveznega 
zbora in odbor za delo in socialno zavarovanje Zbora proizvajalcev Zvezne 
ljudske skupščine, ustanovljenih le 14 centrov, kljub temu, da smo leta 1962 
predvidevali, da bo do konca leta 1964 ustanovljenih 30 centrov. Vzroke za tako 
počasno' ustanavljanje omenja tudi to poročilo. Ti vzroki so materialna osnova 
in kadri, ki so osnovni pogoji za dobro delo centrov. Nekateri centri imajo- te 
pogoje že zagotovljene. Priznati moramo, da so na centre, ki ob ustanovitvi 
teh pogojev niso imeli, vsaj v ustrezni meri ne formalno prenesli naloge iz 
občinske uprave kot na strokovne službe za opravljanje nalog s področja social- 
nega varstva. 

Nisem pesimist glede ustanavljanja centrov in menim, da se mora zboljšati 
sedanje stanje, kajti v takšnih pogojih se ta služba ne more razvijati naprej. 
Dvomim tudi, da bi v prihodnjem letu ustanovili kar 12 novih centrov. Nepra- 
vilno se mi zdi, da bi ocenjevali kot pozitivno le to, da bi ustanovili čim več 
centrov, pri tem pa zanemarili pogoje, ki naj bi jih zagotovile občinske skup- 
ščine ob ustanovitvi te strokovne službe. Velika pomanjkljivost je tudi ta, da 
do danes še nismo sprejeli enotnega predpisa, ki naj bi urejal vprašanje prav- 
nega statusa centrov. Ljudske odbori so v priteklosti ustanavljali centre za 
socialno delo na podlagi različnih predpisov. Zato sta tudi različna delo in 
organizacija centrov tako- glede prevzemanja nalog od upravnih organov kot 
tudi samega sistema dela. 

Drugo vprašanje je vprašanje strokovne pomoči pri delu centrov za socialno 
delo s strani višje organizirane strokovne socialne službe. Ce pogledamo na 
področje zdravstvene službe, vidimo, da so tu poleg upravne službe še zdrav- 
stveni centri in sicer občinski, okrajni in republiški. V socialni službi tega ni. 
Nujno bi bilo treba torej ustanoviti republiški center za socialno delo, ki naj 
bi koordiniral in usmerjal delo občinskih centrov za socialno delo in jim dajal 
strokovno pomoč ter skrbel tudi za kadre. 

Predvsem bi bilo treba rešiti vprašanje minimalnih materialnih in kadrov- 
skih potreb v socialni službi glede na število prebivalstva. Te potrebe naj bi 
se enako določale ne glede na organizacijo službe v centru ali v upravnih 
organih. Iz podatkov, ki so> prikazani v monografiji perspektivnega razvoja 
socialnega varstva, je razvidno, da pride nekje le približno 3000 prebivalcev na 
enega socialnega delavca, drugje pa kar 8—9000 prebivalcev. Res je, da je 
socialna problematika po občinah različna tako po vsebini kot tudi po mno- 
žičnosti, vendar le ni bistvenih razlik. Zato tudi ne bi smele biti takšne razlike 
pri sistemizaciji delovnih mest. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim, želi še kdo razpravljati? (Ne 
javi se nihče.) Če nihče, zaključujem razpravo o izvajanju priporočila, usta- 
navljanju in delu centrov za socialno delo. 

Razprava je pokazala, da so> v letošnjem letu občinske skupščine posvetile 
večjo pozornost urejanju potreb na področju socialnega varstva. Že podatek, 
da je na Višji šoli za socialne delavce predvsem v letošnjem letu tak izreden 
vpis in da je od celotnega števila vpisanih, bodisi rednih ali izrednih študentov, 
polovica tistih, ki naj bi svoje delo- opravljali v javnih službah, predvsem na 
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področju socialnega varstva, dokazuje, da lahko pričakujemo v prihodnjih letih 
tudi hitrejše ustanavljanje centrov. Pri tem ne moremo mimo tega, da so poleg 
kadrov za opravljanje te dejavnosti nujno potrebni tudi materialni in finančni 
pogoji, zatij naj bi občinske skupščine skrbele za to, da bodo pri prehajanju 
novih kadrov na področje socialnega varstva zagotovile pravočasno tudi mate- 
rialne in finančne pogoje za njihovo delo. Pri tem ne mislim samo na financi- 
ranje ite dejavnosti, marveč predvsem na vprašanje osebnih dohodkov tega 
kadra. Iz prakse namreč vemo, da je vprašanje stalnosti kadra prav na tem 
področju zelo1 tesno povezano z vprašanjem višine osebnih dohodkov, ki so 
prav na tem področju najnižji v primerjavi z drugimi z ustrezno oziroma z 
enako* strokovno izobrazbo. 

Pozitivna ugotovitev je tudi ta, da so se občinske skupščine v večini odločile 
za ustanavljanje občinskih centrov za socialno delo in da je malo takih, ki še 
ne vidijo možnosti za ustanavljanje lastnih centrov in se odločajo za medob-* 
činsko sodelovanje. Tak način reševanja je morda razumljiv za sedanje stanje, 
da opravlja določena dela na področju socialno-varstvene dejavnosti socialni 
center sosednje občine tudi za drugo občino. Vendar mislim, da bi morale te 
občinske skupščine tudi poiskati možnosti, da bi v prihodnje ustanavljale lastne 
centre za socialno delo. Medobčinsko sodelovanje bi moralo v prihodnje dobiti 
mnogo bolj specializiran značaj dela, nosilci izvajanja osnovne socialno-varstvene 
dejavnosti pa naj bi le bili občinski centri za socialno delo. 

Iz razprave vseh je izzvenela nujna potreba po ureditvi pravnega statusa 
centrov. Tovarišica Majcnova je pojasnila, da se tak predpis že pripravlja. Prav 
gotovo je predpis, čeprav še ne rešuje vseh vprašanj, eden izmed važnih čini- 
teljev za ureditev pravnega statusa centrov za socialno delo in za delokrog 
njihovega dela. Zato bi bilo prav, da tak predpis v naši republiki tudi čimprej 
sprejmemo. 

Tovarišica Kovačeva je ponovno poudarila nujnost ustanovitve republiškega 
zavoda za socialno delo v tem smislu kot imamo na področju zdravstva repu- 
bliški zdravstveni center. Zelo pomembna naloga takega republiškega zavoda 
naj bi bila pomoč, ki naj bi jo -nudil občinskim centrom za socialno delo. Na 
tem področju namreč čutimo zelo veliko pomanjkljivost, saj še nimamo do- 
končno izdelane niti metodologije dela niti metodologije programiranja. Prav 
ta pomanjkljivost povzroča določene težave pri bolj uspešnem strokovnem 
delu centrov za socialno delo. Menim, da bi biloi glede tega potrebno*, da bi 

'Republiški sekretariat za socialno- varstvo s svojimi strokovnimi: delavci in 
ustreznimi institucijami in drugimi strokovnjaki hitreje delal pri izdelavi 
metodologije dela socialne varstvene dejavnosti in metodologije programiranja 
socialnega varstva. Zavlačevanje tega dela bi samo hromilo oziroma otežkočalo 
nadaljnjo rast že obstoječih centrov za socialno delo in bilo tudi ovira pri 
hitrejšem razvoju na novo ustanavlja jočih se centrov za socialno1 delo. 

Mislim, da so to bile najbolj poudarjene in osnovne misli današnje raz- 
prave. Priporočila o ustanavljanju to, delu centrov za socialno delo so vsekakor 
trajnejšega značaja. Kot na področju dela zdravstvenih centrov, je tudi na tem 
področju lahko zelo koristna pomoč, ki naj jo poslanci našega zbora nudijo 
tako strokovni socialni službi kot itudi občinskim skupščinam: z namenom, da 
bi se nerešena vprašanja s tega področja reševala lahko bolj- učinkovito in 
hitreje. 

Zeli morda še kdo sodelovati v razpravi? (Ne.) 
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Zaključujem razpravo in prehajamo na 5. točko dnevnega reda, 
to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o plačevanju stroškov za 
zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb. 

Kot gradivo k tej točki ste prejeli predlog zakona, ki ga je Skupščini 
posredoval Izvršni svet, nadalje poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov našega zbora ter poročilo zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Preden preidemo na razpravo, naj pripomnim, da sta odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora ter zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije sprejela k predlogu zakona v poročilih navedene amand- 
maje, ki jih je predstavnik Izvršnega sveta sprejel in so tako postali sestavni 
del zakonskega predloga. 

Pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati v zvezi z osnutkom tega zakona? 
(Ne javi se nihče.) — Če ne želi nihče, dajem predlog zakona o plačevanju 
stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno-nezavarovanih oseb na glasovanje. 
Kdor se strinja s predlogom zakona, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona o pla- 
čevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb. Zakon 
bo sprejet, če bo v enakem besedilu izglasovan tudi v Republiškem zboru, ki 
bo o njem razpravljal pojutrišnjem. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih 
zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih. 

Tudi k temu predlogu zakona ste prejeli poročilo odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora, poročilo zakonodaj no-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije ter komisije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo. Želi dati predstavnik Izvršnega sveta še ustno obrazložitev k predlogu 
tega zakona? :— Prosim. Besedo ima tovariš Stane Selih, republiški sekretar 
za zdravstvo. 

Stane Selih: Tovariši poslanci! Predlog zakona 6 naravnih zdravilnih 
sredstvih o naravnih zdraviliščih, ki je pred nami, ni samo usklajen z ustavo, 
marveč predstavlja tudi dopolnitev prejšnjega zakona in bolj jasno uzakonjuje 
razmere v zdraviliško-turističnih krajih in v naravnih zdraviliščih. 

Ker je k predlogu zakona dodana pismena obrazložitev, ne želim ponavljati 
v obrazložitvi navedenih dejstev. Kljub temu pa dovolite nekaj besed, glede 
na to, da je doživel zakon o skupščinskih odborih in tudi pri pripravljanju zelo 
intenzivno razpravo, ki je dala tudi mnoge predloge za njegovo dopolnitev. 
Osnovno izhodišče predloga zakona je, da so zaradi smotrnega izkoriščanja 
naravna zdravilna sredstva kot prirodno bogastvo pod posebnim družbenim 
varstvom, dalje, da usmerja občinska skupščina v skladu s svojimi načrti razvoj 
zdraviliško-turističnih krajev in drugih krajev, v katerih so naravna zdravilna 
sredstva. Predlog zakona nadalje obravnava postopek razglasitve naravnega 
zdravilnega sredstva in pogoje za razglasitev zdraviliško-turističnih krajev. V 
drugem delu zakon obravnava status naravnih zdravilišč ter predpisuje pogoje 
za ustanovitev naravnega zdravilišča kot zdravstvenega zavoda. Novost v tem 
zakonu je, da je mogoče izkoriščati naravna zdravilna sredstva za potrebe 
zdravljenja tudi takrat, če ni ustanovljeno naravno zdravilišče, seveda s tem, 
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da so izpolnjeni vsi tisti minimalni pogoji, ki jih določa predlog zakona v 22., 
23. in 24. členu. 

Analize kažejo, da skoraj vsa naravna zdravilišča izpolnjujejo minimalne 
pogoje za ureditev in delo zdravstvene službe v njih. Vendar ta njen razvoj 
še vedno zaostaja za razvojem celotne zdravstvene službe v Sloveniji in zato 
upravičeno pričakujemo hitrejši razvoj zdravstvene službe v naravnih zdravi- 
liščih. Njihova vodstva in samoupravni organi se namreč zavedajo, da je mogoče 
uspešno delo le v razvijanju in modernizaciji zdravstvene službe. Dnevna 
praksa kaže, da prihajajo domači in tudi tuji turisti v zdravilišča zaradi zdrav- 
ljenja. Gre torej za resnično zdravstveni turizem, ki zahteva urejeno zdrav- 
stveno službo in sodobne metode zdravljenja. Razprave o tem predlogu zakona 
so pokazale, da je neenotnost glede pogledov, kakšni zdravstveni zavodi naj 
bodo zdravilišča. Obstajata torej dva koncepta; prvi, ki pravi, da naj se naravna 
zdravilišča razvijajo tako, da dobijo fiziognomijo' bolnišnic, specializirane za 
zdravljenje z naravnimi zdravilnitni sredstvi, in drugi, da naj se v naravnih 
zdraviliščih loči del posteljnega fonda, ki naj se nameni oziroma organizira kot 
depandansa bolnišnic. 

Predlog zakona ni sledil niti prvemu niti drugemu konceptu, marveč uza- 
konjuje, da so naravna zdravilišča zdravstveni zavodi, ki preprečujejo z uporabo 
zdravilnega sredstva obolenja, zdravijo in medicinsko rehabilitirajo bolnike, 
ter nudijo bolnikom rekonvalescentom in zdravstveno ogroženim zdravstveno 
pomoč in oskrbo pod stalnim zdravniškim nadzorstvom, s tem, da uporabljajo 
poleg naravnih zdravilnih sredstev tudi zdravila, fizioterapijo in druga sodobna 
fizikalna sredstva. 

V naravnih zdraviliščih je zdravstvena služba samostojna in nosi vso odgo- 
vornost za zdravstveno varstvo. Tudi v prihodnje je potrebno, da se zdravstveni 
delavci v zdraviliščih oziroma ta zdravstvena služba, tesno povezujejo s posa- 
meznimi oddelki v bolnišnicah zaradi boljšega dela. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim poročevalca odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov, da prebere poročilo odbora v zvezi 
s tem zakonskim predlogom. 

Minka Kovač: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
je na današnji seji obravnaval amandmaje, ki jih je predstavnik Izvršnega sveta 
predlagal na seji komisije Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo dne 18. novembra 1964 in ki so navedeni v poročilu te komi- 
sije. Odbor se z amandmaji k 10., 12., 14. in 18. členu zakonskega predloga 
strinja. 

Glede na to odbor predlaga, da Socialno-zdravstveni zbor sprejme predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdravilnih sredstvih in 
o naravnih zdraviliščih z amandmaji, ki jih je sprejel odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov, zakon odajno-pravna komisija in komisija za 
usklajevanje republiških predpisov z ustavo, ker je vse te amandmaje sprejel 
predstavnik Izvršnega sveta in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam razpravo. Predlagam naj- 
prej načelno razpravo o zakonskem predlogu. K besedi se je prijavil dr. Bojan 
Pire. 
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Dr. Bojan Pire: Ze sam razvoj naravnih zdravilišč je v zadnjih letih 
pripeljal do nujnosti, da se dopolni sedanji zakon o naravnih zdraviliščih in 
naravnih zdravilnih sredstvih. Dopolnitev je nujna predvsem zaradi tega, ker 
se v vedno večjem obsegu javlja dejavnost zdraviliškega turizma. Priča smo 
vidnemu razvoju zdravilišč. Z vedno večjim razvojem zdravstva v zdraviliščih 
narašča tudi dejavnost zdraviliškega turizma. Zdraviliški turizem je na eni 
strani nastal kot posledica uspešne dejavnosti naravnih zdravilišč, na drugi 
strani pa je posledica skrbi določene občine za ekonomski razvoj njenega ob- 
močja. Medtem ko so v spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdra- 
vilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih precizirani statusi zavodov, to je 
zdravilišč, bi morda bilo potrebno vsaj aproksimativno ločiti pojem zdravi- 
liškega turizma, kar bi avtomatično uzakonilo^ njegov obstoj in delokrog. Občina 
bi s tem laže zaupala določene naloge iz svojega programa zavodom — zdra- 
viliščem, razvoj zdraviliškega turizma pa bi bil bolj točno definiran ob razvoju 
zdravilišč. 

Pri naštevanju nalog zavodov, to je zdravilišč, ne bi bilo napak, da bi 
vstavili načelo, ki je že doslej karakteriziralo dejavnost zdravilišč, vendar bi 
moralo biti še v marsikaterem zdravilišču bolj karakterizirano. Gre namreč za 
načelo, da se zdravljenje v zdraviliščih opravlja na osnovi empirike in v skladu 
s sodobnimi zahtevki medicinske vede. Tako bi občana, bolnika ali rekonva- 
lescenta bolje zaščitili pred možnostmi zlorabe lažnih naravnih sredstev. 

Končno še pripomba O' terminologiji. Zakon našteva za zdravilišča le dve 
kategoriji naravnih zdravilišč, kar verjetno^ izvira iz zakona iz leta 1960, ki 
tega vprašanja ni točno opredelil. Uporaba termina »kopališča« oziroma »toplice« 
se lahko aplicira na določene zavode-zdravilišča, v katerih je kopanje ali terapija 
z zdravilnim blatom bistveni postopek terapije. Analogno zakon točno določa 
drugo kategorijo in sicer, kaj so »klimatska zdravilišča«. Vsekakor ni adekvaten 
naziv, »toplice« ali »kopališče« za Slatino-Radenci in še bolj za Rčgaško Slatino. 
Obe zdravilišči dosegata bistvene terapevtske1 uspehe s pitno kuro, to je z 
aplikacijo zdravilnega sredstva skozi prebavila in imajo kopalni postopki v 
večini primerov le dopolnilni značaj. Ze udomačeno slovensko ime »Slatina« 
potrjuje to dejstvo. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Tovariš dr. Pire, želite morda vaše 
pripombe, ki ste jih dali k zakonu, formulirati kot predlog amandmaja? Če to 
želite, potem bi bilo treba, da v tem smislu predložite pismeni predlog za 
dopolnitev zakona. 

Dr. Bojan Pire: Menim, da prav pojem »zdraviliškega turizma« ni 
točno definiran v novem zakonu, marveč obratno. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Postopek je tak. Če predlagate dolo- 
čeno spremembo glede formulacije samega zakona, potem je treba dati v skladu 
s poslovnikom pismeni predlog s točno formulacijo. 

Dr. Bojan Pire: Želel sem le načelno razpravljati, ker so v zakonskem 
predlogu vse te stvari že zajete. Ker je stari zakon izpopolnjen glede na »zdra- 
viliški turizem«, je dopolnitev potem nepotrebna. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Potem ne vztrajate pri amandmaju. 
(Ne.) — Hvala. 



10. seja 173 

Zeli še kdo sodelovati v načelni razpravi? (Nihče.) Ce ne, prehajamo na 
razpravo o posameznih poglavjih. 

V prvem delu zakona o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdravi- 
liščih so pod I. »Splošne določbe«. Ima morda kdo k posameznim členom tega 
prvega dela kakšne pripombe, oziroma želi o njih razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Torej se strinjate s členi pod I. »Splošne določbe«. 

Poglavje pod II. »Naravna zdravilna sredstva« od 7. do vključno 10. člena. 
Želi kdo razpravljati o tem delu zakona? (Ne javi se nihče.) 

Pod III. »Zdraviliško-turistični kraji«, od 11. do vključno 13. člena. (Ne 
javi se nihče.) 

Drugi del tega zakona zajema poglavje »Naravna zdravilišča« in sicer od 
14. do vključno 22. člena. (Ne javi se nihče.) 

Tretji del predloga zakona zajema kazenske določbe od 23. do vključno 
25. člena. (Ne javi se nihče.) 

In še četrti del »Prehodne in končne določbe«, to je 26. in 27. člen predloga 
zakona. (Ne javi se nihče.) 

Ker ne želi o posameznih poglavjih predloga zakona nihče razpravljati, 
zaključujem razpravo o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih in dajem predlog 
zakona na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona z vsemi že sprejetimi amandmaji, naj prosim 
dvigne roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdravilnih sredstvih 
in o naravnih zdraviliščih. Zakon bo sprejet, če bo v enakem besedilu izgla- 
sovan tudi na seji Republiškega zbora. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem 
nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog zakona in poro- 
čilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, poro- 
čilo zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije in komisije za uskla- 
jevanje republiških predpisov z ustavo. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 
Pričenjam razpravo o predlogu tega zakona. Zeli kdo besedo? (Ne javi se 

nihče.) Ce ne želi nihče razpravljati, potem zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu 
nad določenimi predmeti splošne rabe, na glasovanje. Kdor se strinja s tem 
predlogom, naj prosim dvigne roko? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog za- 
kona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad dolo- 
čenimi predmeti splošne rabe. 

Tudi ta zakon bo sprejet, če bo v enakem besedilu izglasovan na seji 
Republiškega zbora. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem 10. sejo Socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 12.30.) 
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15. seja 

(12. novembra 1964) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 15. sejo Organizacij sko-političnega zbora Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije. - 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jolanda Kos, Joško Saksida, Marija 
Železnik, Franjo Turk in Tone Florjaneič. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Seji prisostvuje predstavnik Izvršnega sveta dr. Pavle Rozman, republiški 
sekretar za proračun in občo upravo. Seji prisostvujejo še Ivo Majdič, pred- 
stavnik Okrajnega odbora SZDL Ljubljana, prof. Silvo Šivic, direktor Višje 
upravne šole v Ljubljani, Bojan Kardelj, glavni urednik lista »Občan« in Franc 
Svetina, tajnik okrajne skupščine Celje. 

Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 14. seje Organizacij sko-političnega zbora; 
2. razprava o izvajanju priporočila Organizacijsko-političnega zbora o neka- 

terih nalogah za izboljšanje dela občinske uprave in 
3. razprava o oblikovanju krajevnih skupnosti v Socialistični republiki 

Sloveniji. 
Ali ima morda kdo kakšen drug predlog? (Ne javi se nihče.) Ali ima kdo 

kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Nihče.) Ker ni drugih predlogov, 
smatram, da se s predlaganim dnevnim redom strinjate in da je ta sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 14. seje našega 
zbora ste prejeli skupno z gradivom za to sejo. Ali ima morda kdo kakšno 
pripombo k zapisniku? (Nihče.) Ali želi kdo predlagati kakšne spremembe ali 
dopolnitve k zapisniku? (Nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na razpravo o izva- 
janju priporočila Organizacijsko-političnega zbora o nekaterih nalogah za izbolj- 
šanje dela občinske upraive. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je Skupščini Socialistične republike 
.Slovenije, na zaprosilo našega zbora, predložil Republiški sekretariat za pro- 
račun in občo upravo. 
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Vprašanja v zvezi z izvajanjem priporočila je proučeval tudi začasni odbor 
za proučevanje samouprave, delitve dohodka, organizacije in delovanja upravnih 
organov. Prosim podpredsednika odbora, Jožeta Dernovška, da da k pismenemu 
poročilu, katerega ste že prejeli, še ustno obrazložitev. 

Jože Dernovšek: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Dovolite, da 
v imenu začasnega odbora za proučevanje samouprave, delitve dohodka, orga- 
nizacij in delovanja upravnih organov, za uvod v današnjo razpravo nakažem 
nekaj vprašanj glede izvajanja priporočila o nekaterih nalogah za izboljšanje 
dela občinske uprave. 

16. decembra 1964 bo preteklo že leto dni, odkar je Organizacijsko-politični 
zbor sprejel omenjeno priporočilo; zato- je po tolikem času povsem pravilno in 
skladno z našimi metodami dela, da ugotovimo, kako smo priporočilo v praksi 
izvedli. 

Pred razpravo o vprašanju, kako je bilo priporočilo izvedeno, naj navedem 
nekatere glavne naloge, ki jih je priporočilo nakazalo. Po ugotovitvi pomanj- 
kljivosti priporočilo predvsem poudarja, da je treba s sistematičnimi in odloč- 
nimi ukrepi izboljšati kvalifikacijsko strukturo uslužbencev v upravi, poskrbeti, 
da se odnosi uprave do občanov in delovnih organizacij izboljšajo, vložiti več 
naporov, da se čimprej izpopolni organizacija in metoda dela v občinski upravi, 
posebno pa je treba zaradi izboljšanja organizacije dela poskrbeti za pravilno 
delovanje vodstvenega kadra. Po priporočilu je treba upravi zagotoviti ustrezna 
tehnična sredstva, da bo lahko organizirala sodobnejše poslovanje, uslužbencem 
v upravi pa omogočiti uveljavljanje samoupravnih pravic na osnovi ustavnih 
načel in jih tako vključiti v napore za stalno izpopolnjevanje dela v občinski 
upravi. Priporočilo tudi naglasa, naj bodo načela o strokovni, učinkoviti in 
ustrezni organizaciji uprave vnesena tudi v statute občin. 

Iz tega sledi, da so bile naloge, ki so bile postavljene pred občinske skup- 
ščine in druge organe zelo obsežne in odgovorne. Samo izvajanje priporočila 
je zahtevalo sistematično delo in organizirane priprave ter dodatna materialna 
sredstva. Zelo aktivno in odgovorno ter sistematično se je naloge lotil Repu- 
bliški sekretariat za proračun in občo upravo. Ukrepi tega sekretariata so raz- 
vidni iz poročila, ki ga je le-ta predložil zboru. 

Iz poročila je razvidno, da je bilo izvajanje priporočila s strani republiške 
uprave vzeto resno in odgovorno, ne moremo pa trditi, da so tako ravnale tudi 
vse občinske skupščine. Podatki kažejo, da je od 62 občin le 35 obravnavalo 
priporočilo v svojih skupščinah. Razprave so sicer bile v drugih občinskih 
organih, na primer v svetih, vendar menim, da je o nalogah uprave dolžna 
v prvi vrsti razpravljati občinska skupščina. Zato bi bilo pravilno, da bi vse 
občinske skupščine priporočilo obravnavale in probleme ponovno pretresle. To 
naj bi veljalo zlasti za tiste skupščine, ki se doslej niso doyolj ukvarjale z izva- 
janjem priporočila. Obravnava perečih vprašanj pa naj bi se odražala v kon- 
kretnih ukrepih za zboljšanje delovanja občinske uprave. 

V priprave za današnjo sejo so bili vključeni tudi številni poslanci našega 
zbora. Večina poslancev je poslala poročila o izvajanju priporočila in sicer glede 
vprašanj, ki jih je načel začasni odbor, poleg tega pa so skupine poslancev pro- 
učevale posamezne probleme, med njimi na primer, vprašanje dela krajevnih 
uradov. 
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Del priporočila, ki zadeva odnose med upravo in občani ter poenostavitev 
postopkov, je imel širši odmev. Tako so bila organizirana posvetovanja s pred- 
stavniki služb, s katerimi prihajajo občani vsakodnevno v stik. 

V glavnem so bili organizacijski ukrepi za izvedbo priporočila dovolj siste- 
matični, načrtni in precej široki. Pomanjkljivosti, ki so se pri tem pojavile, 
zlasti v občinah, pa bi morali v bodoče odpraviti. 

V nadaljevanju želim obravnavati nekatera vprašanja, ki so še posebno 
pomembna. S tem ni rečeno, da so to edini nerešeni in nerazčiščeni problemi, 
vendar menim, da bi o njih morali spregovoriti v današnji razpravi. Tako bo 
treba v bodoče posvetiti posebno skrb odnosom, ki se oblikujejo med občanom 
in upravo v najširšem pomenu, od neposrednega odnosa med uslužbenci in 
občani pa do poenostavitve in ekspeditivnosti postopka. Še vedno ni povsod 
prevladalo mišljenje, da so razne javne službe, z občinsko upravo vred, zaradi 
občanov, in da je njihova dolžnost, da omogočajo občanom uveljavljanje nji- 
hovih pravic in interesov. Ustavno načelo, da je človek osrednji činitelj našega 
sistema, se še ni povsod uveljavilo v delu in mišljenju delavcev v upravi. Pojav- 
ljajo se še primeri birokratskega odnosa do občanov, neenakega obravnavanja 
ljudi in podobno. Pojavlja se vtis, da se uprava vse prepočasi spreminja iz 
starega uradniškega aparata v službo družbenega samoupravljanja, kar je po 
ustavi. Gre namreč za globoke spremembe v pojmovanju vloge uprave, ne le 
pri delavcih v upravi, marveč tudi pri ostalih občanih. Prihaja tudi do pojavov, 
ob katerih se dozdeva, da je med upravo in občani, zlasti na podeželju, neka 
nepremostljiva ovira, ki preprečuje pristne medsebojne odnose. 

V naporih, da bi organizacija uprave občanom olajšala pridobivanje pravic 
in zastopanje njihovih interesov, so v občinskih upravah v zadnjem času 
marsikje precej napredovali zlasti v organizacijskem pogledu, medtem ko je 
izboljšanje vsebine dela bolj vprašljivo. Večina občin je ustanovila sprejemne 
pisarne, ustanavljajo službe pravne pomoči, službe za prošnje in pritožbe, pro- 
učujejo tudi vlogo krajevnih uradov. O vseh teh oblikah ne bom govoril, 
marveč bom na kratko obravnaval samo krajevne urade, na katere se občani 
vsak dan obračajo. 

Krajevni uradi bi morali funkcionirati kot dislocirana sprejemna pisarna. 
To pomeni, da bi se morali krajevni uradi kadrovsko okrepiti s kvalitetnejšimi 
uslužbenci, njihova vsebina dela pa bi se morala temeljito poglobiti. Razen tega 
ne gre krajevne urade obremenjevati z drugim delom, ki ne spada v njihovo 
delovno področje. Krajevnim uradom pa bi morali dati večje pristojnosti in 
jih v resnici usposobiti za službo v korist občanov. Prav tako bo treba posebno 
skrb posvetiti tudi ureditvi pisarn krajevnih uradov, kajti te ponekod ne 
kažejo videza urejenosti in so skrajno slabo opremljene. Zato bo treba čimprej 
poskrbeti za ustrezna materialna sredstva in urediti tudi zunanji izgled pro- 
storov. 

Izboljšanje odnosa do občanov, hitrost in učinkovitost dela uprave je od- 
visna predvsem od kadrov, ki morajo biti strokovno in družbeno-politično 
razgledani. Od strokovne usposobljenosti kadrov je v veliki meri tudi odvisno, 
kako uprava izpolnjuje naloge, katere ji nalagajo družba, občani, delovne 
organizacije in skupščine. Napori za izboljšanje kadrovske sestave so že dali 
nekatere uspehe. Razveseljiv je podatek, da se je število uslužbencev z višjo 
in visoko izobrazbo povečalo letos za 142, kar kaže, da je v upravah občinskih 
skupščin začelo prevladovati mišljenje, da bo uprava zmogla svoje delo samo 
s sposobnimi kadri. Opaziti je precejšnjo željo po študiju, saj je sedaj okoli 
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300 uslužbencev, ki izredno študirajo, poleg tega pa je za potrebe uprave na 
študiju še okoli 440 štipendistov. Skrb za kadre mora postati stalna naloga 
vseh skupščin, samoupravnih organov v upravi in vodilnih uslužbencev uprave. 
Vedeti moramo, da zahteva upravna služba uslužbence s široko družbeno- 
politično razgledanostjo in ni dovolj, da razpolagajo le z strokovnim znanjem. 
Do takih ljudi pa lahko pridemo samo z dolgoročno kadrovsko politiko. 

Menim, da so v sedanje!m času večje možnosti za hitrejše reševanje kadrov- 
skih vprašanj, kot so bile še pred letom dni. Dvig osebnih dohodkov v gospo- 
darstvu in povečanje proračunskih sredstev je spremljalo tudi povečanje sred- 
stev za upravo in za njeno funkcioniranje. Kaže, da je bilo s tem omogočeno 
zvišanje osebnih dohodkov strokovnega kadra, zato bi neugodna materialna 
stimulacija morala polagoma odpasti kot razlog slabe kadrovske sestave. Vzroke 
zanjo bi najbrž morali iskati tudi drugje, na primer v zastareli organizaciji 
dela, v specifičnosti in zahtevnosti dela v upravi ter v slabi tehnični opremlje- 
nosti, kar vse odvrača ljudi od zaposlitve v upravi. 

Omenil sem že, da je uprava služba družbenega samoupravljanja. Ta funk- 
cija uprave se najbolj odraža v pripravljanju gradiva za skupščine in njihove 
organe. V preteklosti je bilo izrečenih že precej pripomb na račun slabo- pri- 
pravljenih gradiv za seje, preobsežnosti in zaimotanosti poročil itd. Take po- 
manjkljivosti povzročajo, da samoupravni organi, zlasti sveti, vračajo gradivo 
upravnim organom in zahtevajo dodatne obrazložitve. Posebne in najbolj za- 
htevne sio naloge uprave pri pripravljanju normativnih aktov, saj zahteva 
sprejem slehernega takega akta obširne analize, konsultacije, širše razgovore, 
študij predpisov in realne ocene. Pogostoma pa za tako skrbno delo zmanjka 
časa, kar nujno vodi v površnost in nepravilnosti v postopku pri sprejemanju 
predpisov. Morali bi se zavedati, da je pred sprejemanjem ukrepov, ocen in 
predpisov treba temeljito proučiti posamezna vprašanja iz posameznih dejav- 
nosti. Tako se za navidezno splošnimi načelnimi določbami skriva mnogo stro- 
kovnega, preciznega in nadrobnega dela. 

Priprave gradiva za, skupščine so postale v nekaterih občinah že bolj 
organizirane. Opravljajo se v ctako> imenovanih skupščinskih pisarnah, kjer 
se gradivo zbira, ureja in pripravljal za seje. Skupščinske pisarne bi bilo' treba 
hitreje izpopolnjevati, jih organizacijsko utrditi in kadrovsko usposobiti. Pri 
tem gre v glavnem za sistematično in organizirano obliko dela prii pripravi 
gradiva za skupščine in njene organe. Posebna skrb pa naj velja kadrovski 
okrepitvi teh skupščinskih pisarn. 

V pripravah sej skupščin in njihovih organov bodo počaisi izginili primeri 
nepotrebne naglice in površnosti, če bo tudi celotno delovanje skupščin bolj 
organizirano. Zato se predvsem zavzemam za take programe skupščin in nji- 
hovih organov, ki bi upravo usmerjali pri njenem delovanju in jo pravočasno 
opozorili na zbiranje potrebnih podatkov. 

V dosedanjih razpravah smo precej obravnavali organizacijo občinske 
uprave. Že na začetku se je izoblikovalo stališče, da se organizacija uprave 
podreja njeni vsebini. Vprašanje pa je, če ponekod nismo šli mirno tega sta- 
lišča. Vsaka organizacija, ki nima vsebinskega cilja, deluje le sama zase. V 
naporih za oblikovanje sodobnejše organizacije dela v upravi moramo upo- 
števati naloge, ki jih ima uprava v odnosih do občanov, do skupščine in njenih 
organov ter do organov drugih družbeno-poLiitičnih skupnosti. 

Znano je, da smo slišali precej razprav o tako imenovani funkcionalni 
oziroma resorski organizaciji upravnih organov. Najbrž ne gre izgubljati časa 
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ob razpravljanju, katera oblik je boljša, temveč je bolje, da usmerimo naše 
napore in sile v temeljito' ureditev delitve dela med posameznimi organi- 
zacijskimi enotami, da odpravimo dvotirnost, da združimo podobna opravila, 
da najbolj smotrno razporedimo obstoječi kader in da izboljšamo tehnično 
opremo. Programi dela pa imajo za izboljšanje dela uprave še posebno' po- 
zitivno' vlogo. 

Vsaka reorganizacija, ki bo izvedena le v kampanjski akciji in ne z jasnim 
namenom, ter ob ustreznih analizah, je obsojena na neuspeh. Sedanje stanje 
kaže, da so občine že začele uresničevati priporočilo in da oblikujejo upravne 
organe skladno z nalogami, ki jih iimajo. Ta proces pa je še prepočasen in 
imamo zato še precej služb, med njimi na primer inšpekcijske službe, ki po 
naravi svojega dela sodijo- v posebno organizacijsko .enoto, so pa še vedno 
sestavni del širše enote, na primer oddelka za gospodarstvo. Izgleda, da se 
ponekod neradi premaknejo iz starih organizacijskih okvirov, kajti nove oblike 
in metode dela bi zahtevale dodatnih proučevanj in dodatnega vodstvenega 
delovanja. Vztrajanje pri ustaljenih oblikah dela pa je pojav, ki povzroča 
neelastičnost in zastarelost. 

Razen navedenih pa je še cela vrsta drugih nerešenih in še premalo ob- 
delanih vprašanj, o katerih bi lahko v razpravi obširneje govorili. Med temi 
bi jih našteli le nekaj: službe pravne pomoči, ekspeditivnost dela občinske 
uprave, poenostavitev postopka, metodologija zbiranja podatkov, vloga službe 
za prošnje in pritožbe, obremenjenost občinske uprave s poročili drugim 
organom itd. 

Vprašanja odnosa med. občanom, in upravo- bi lahko obravnavali s širšega 
vidika, namreč kako se to vprašanje javlja v drugih javnih službah, s posebnim 
poudarkom na poenostavitvi postopka. Zato mi dovolite, da ob koncu spre- 
govorim nekaj besed tudi o> temi 

V zvezi s poslovanjem tistih samoupravnih organizacij, ki opravljajo tako 
imenovano, javno službo in s katerimi prihajajo- občani v vsakdanjem, življenju 
pogosto v stik, želim oimeniti, da je Republiški sekretariat za proračun in občo 
upravo izdelal posebno poročilo-, iz katerega izhaja, da so se nekatere takšne 
službe že resno lotile naporov za. poenostavitev svojega poslovanja z občani. 
Tako je izdala skupnost PTT podjetij nova določila o poštni službi, ki so v 
veljavi od 1. novembra letos. Te novosti močno poenostavljajo, poslovanje 
poštne službe. Nova določila o poštnih storitvah prinašajo vsebinsko novost, 
ker nikjer več ne določajo, da morajo državljani predlagati kakršnakoli po- 
trdila občinskih ali drugih organov. Ce je treba, dokazujejo državljani svojo 
istovetnost le z osebno izkaznico. 

Problematiko v zvezi z izboljšanjem dela in postopka v poslovanju z ob- 
čani je obravnavala tudi skupnost železniških podjetij. Pri tem je bilo na 
splošno ugotovljeno, da železniška transportna podjetja v zelo redkih primerih 
zahtevajo od občanov oziroma naročnikov prevoza potrdila na osnovi pred- 
pisov o prevozu potnikov in blaga, vendar pa morajo zahtevati potrdila pred 
sklenitvijo posebnih pogodb po raznih drugih predpisih. Skupnost železniških 
podjetij tudi ugotavlja, da bi bilo kljub temu možno opustiti nekatera potrdila, 
ki jih sedaj še predpisujejo' notranji železniški predpisi ali splošni predpisi 
o prevozu na železnicah. Kar zadeva potrdila, ki so potrebna po drugih, ne 
železniških predpisih, pa predlaga,, naj se pristojnim upravnim organom naroči, 
da v posebnem postopku prouče možnosti za ukinitev nekaterih potrdil. 
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Združenje komunalnih bank SR Slovenije je mnenja, da razpravljanje 
o tem vprašanju zanj nima takega pomena, kot za druge javne službe. Kolikor 
komunalne bainke zahtevajo razna potrdila, te zahteve, po trditvi združenja, 
temelje na ustreznih kreditnih predpisih. Seveda pa je vprašljivo, ali ta trditev 
ustreza dejanskemu stanju. 

Centralna Narodna banka v Ljubljani je v zvezi z izvajanjem našega pri- 
poročila znatno poenostavila delovne postopke pri poslovanju s strankami. Poleg 
tega pa imajo posebno komisijo, ki skrbi, da bi bilo delo v bodoče še, bolj 
racionalizirano. Vseh vprašanj pa ne more reševati samostojno, ker je v svoji 
organizaciji vezana na centralo v Beogradu. 

Carinski postopek je bil večkrat predmet raznih razprav in se je v zad- 
njem času prav tako poenostavil. Carinska uprava SFRJ je omejila število 
potrdil, ki jih zahteva od strank, na najmanjšo mero. 

Iz tega kratkega prikaza je razvidno, da se je precej samoupravnih 
organizacij, ki opravljajo javno službo, že lotilo ukrepov za poenostavitev 
svojega poslovanja, seveda pa proces v tej smeri še ni zaključen in ga bo' treba 
še nadaljevati. Problematika službe socialnega zavarovanja pa je obširneje 
obdelana v smem poročilu začasnega odbora. 

S problematiko dela uprave v širšem smislu besede se bomo še srečali. 
Naša dejavnost naj bi bfila usmerjena v stalnoi proučevanje izvajanja in vse- 
binskega poglabljanja priporočila. O konkretnih pojavih s posameznega pod- 
ročja in problemih bomo najbrž še razpravljali. Predvsem si moramo biti na 
jasnem, da gre pri vsebinskem in organizacijskem preoblikovanju uprave v 
službo družbenega samoupravljanja zai procese, ki še niiso končami in ki so 
vezani še na: druge, dolgotrajnejše činitelje, kot so zastarelo pojmovanje uprave, 
kadri, razširitev materialne osnove in drugi. Zato bi vsaka neučakanost in 
nepremišljeni zaključki povzročali samo zmedo ter vnašala v te procese ne- 
sistematičnost in nenačrtnost. 

Naloga našega odbora naj bi bila zato še vnaprej ta, da nenehno spremlja 
izvajanje priporočila in v zvezi s tem izvršene ukrepe ter procese, ob koncu 
leta pa ponovno- poroča zboru. Odbor naj bi zlasti intenzivno spremljal iz- 
vajanje priporočila v skupščinah okrajev in občin ter z njimi tesno sodeloval. 
Po mnenju odbora naj bi se za izvajianje priporočila še nadalje zavzemal 
Republiški sekretariat za proračun in občo upravo. 

S tem sem želel opozoriti na nekatera vprašanja, katerim je treba v bodoče 
posvetiti še več skrbi. Nisem načenjal vrste drugih vprašanj, katera obširneje 
obravnavata poročili Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo 
in našega začasnega odbora. Odbor pričakuje, da boste v razpravi obravnavali 
še druga vprašanja. Tako bi rezultati današnje razprave lahko dali izvajalcem 
priporočila predvsem novih pobud in usmeritev za nadaljnjo aktivnost na 
tem pomembnem področju družbenega življenja. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo'. Besedo ima dr. 
Pavle Rozman, republiški sekretar za proračun in občo upravo. 

Dr. Pavle Rozman: Tovarišice in tovariši poslanci! Današnja raz- 
prava o izvajanju priporočila za izboljšanje dela občinske uprave, ki ga je ta 
zbor sprejel decembra lani, je posledica poprejšnje živahne aktivnosti Organi- 
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zacijsko-političnega zbora, njegovih odborov, Republiškega sekretariata za pro- 
račun ta občo upravo ter občinskih in okrajnih organov. Menimo, da je ta 
razprava, na podlagi take predhodne dejavnosti, izredno pomembna. V dose- 
danji skupščinski praksi se je redko dogajalo, da bi skupščinski zbor po raz- 
meroma kratkem času zahteval konkretna poročila o tem, kako se izvaja nje- 
govo priporočilo, kakšni ukrepi so bili storjeni, kakšni problemi nastajajo ob 
tem, ter kakšni so rezultati. Prav tako je bilo malo primerov, da bi vsak organ 
v duhu priporočila analiziral lastne razmere in na tej podlagi sprejel načrt 
konkretnih ukrepov, določil roke in izvrševalce, obeneim pa začel te ukrepe 
tudi izvajati. Iz navedenih razlogov predstavlja usoda priporočila o izboljšanju 
dela občinske uprave.v nekem smislu nov in spodbuden element v skupščin- 
skem delovanju, ki opozarja, da je učinek priporočil precej močno odvisen od 
njihove realnosti in od tega, koliko se pristojni organi za njihovo izvedbo res- 
nično in načrtno zavzemajo. 

Republiški sekretariat za proračun in občo upravo uvršča izvajanje pri- 
poročila med svoje najpomembnejše tekoče in bodoče naloge. Meni namreč, 
da so naloge, ki jih priporočilo nalaga, trajne oziroma dolgoročne narave in jih 
ni mogoče razumeti kot začasno akcijo. Zato je ta sekretariat s konferencami, 
razgovori, pismenim gradivom in z osebnimi obiski spodbujal organe k potrebni 
aktivnosti, zlasti pa je zahteval, da vsak organ analizira svojo organizacijo, 
delovne postopke, problematiko kadrov, delovne razmere in podobno ter na 
tej podlagi sprejme konkreten načrt ukrepov, ki jih je v danih razmerah mogoče 
storiti za izboljšanje upravnega delovanja. V priprave za izvajanje priporočila 
pa so se neposredno vključili tudi okraji. 

Vsa ta angažiranost je povzročila, da so v večini občin dejansko- razumeli 
pomembnost v priporočilu navedenih nalog in jih začeli aktivno izvajati. Pri 
tem je pomembno, da se aktivnost ni omejila samo na nekatere probleme, mar- 
več je v mnogih občinah zajela večino vprašanj, ki so v sedanjih razmerah 
bistvena. V načrtih in ukrepih prevladujejo zlasti vprašanja kadrov in organi- 
zacije, posebno še organizacije služb za neposredne potrebe občanov, priprave 
gradiva za skupščine in svete, ekspeditivnosti in zakonitosti poslovanja, po- 
enostavitve postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravic in interesov občanov, 
delitve dohodka po delu itd. Rezultate te aktivnosti smo podrobneje prikazali 
v poročilu, ki vam je bilo poslano. 

K podatkom, ki jih je moj predgovornik že navajal in jih ne bom ponavljal, 
želim dodati samo to, da je spodbuden tudi podatek, da je v letošnje!m prvem 
polletju obiskovalo razne tečaje in seminarje za dopolnitev strokovnega znanja 
864 uslužbencev občinske uprave. Letošnja praksa je pokazala, da bo problem 
ustreznejše kadrovske sestave občinske uprave mogoče rešiti, če bomo še od- 
ločneje kot doslej stimulirali strokovnost, pri tem pa osebne dohodke uslužben- 
cev v upravi v celoti uskadili z osebnimi dohodki delavcev na podobnih delov- 
nih mestih v gospodarstvu. 

Uprava je pokazala veliko zanimanje za vprašanja poenostavitve postopkov 
v odnosih do občanov. Skoraj v vseh občinah so uvedli pomembno novost, po 
kateri državljanom k posameznim vrstam vlog ni več treba posebej iskati 
takih potrdil, ki jih izdaja sama občinska uprava na podlagi svojih evidenc. 
Ta potrdila pripravi sam organ, pri katerem se vodi postopek. V 26 občinah 
so odpravili izdajanje potrdil, ki niso izrecno predpisana. Nekatere občine iz- 
vajajo akcijo za poenostavitev raznih evidenc in obrazcev, večina občin pa je 
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uvedla tudi obveščanje državljanov o stanju postopka v zvezi z njihovimi vlo- 
gami, če te niso mogle biti rešene v roku od 10 do 15 dni. 

Skoraj v vseh občinskih upravah so bili uveljavljeni razni ukrepi za hitro 
reševanje zadev. Zato se je število zadev, rešenih z zamudo, letos zmanjšalo 
za 14 fl/o, kljub temu, da se je pripad močno povečal. Zelo pomembno je tudi 
dejstvo, da v mnogih primerih bolj pazijo na zakonitost postopka, da z večjo 
odgovornostjo obravnavajo delovanje služb, ki delajo neposredno z občani in 
da so marsikje povečali skrb za pravilne osebne odnose uslužbencev do držav- 
ljanov. 

Vsi ti in podobni ukrepi so sicer razveseljivi, vendar še zdaleč niso rešili 
problematike hitrega, učinkovitega, zakonitega in smotrnega dela uprave. V 
sleherni občini bodo potrebni še številni napori uprave same, skupščine in 
svetov, da bi v celoti dosegli svoj namen, to je sodobno in sposobno upravo, 
ki bo dobro opravljala vse svoje naloge nasproti občanom in organizacijam, 
prav tako pa tudi nasproti skupščini in svetom. 

Ze govornik pred menoj je omenil, da imajo občani razen z občinsko. upravo 
številne opravke tudi s postopki v službah izven uprave. Republiški sekretariat 
je zato z institucijami, ki so bile danes že omenjene, začel razgovore o potreb- 
nosti in možnosti poenostavitve postopkov ter so bili doseženi tudi nekateri 
uspehi. Pozdravljamo te začetne napore in sodimo, da jih je treba močno po- 
večati, obenem pa vključiti v ta prizadevanja še druge delovne organizacije, 
ki izvajajo razne postopke v zadevah občanov. 

Tovarišice in tovariši! Letošnja aktivnost za izboljšanje dela občinske 
uprave nazorno kaže, da je priporočilo Organizacijsko-političnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije močno pospešilo potrebne ukrepe in povzročilo številne 
pozitivne premike. Ne glede na to pa so v mnogih občinah odprta še številna 
vprašanja organizacijske, kadrovske, materialne in vsebinske narave, ki jih bo 
treba hitro in odločno reševati. Zato menim, da bi bilo prav, če ob tej prilož- 
nosti opozorim na naslednje^ najnujnejše naloge, ki naj bi jih izvajali v naj- 
bližji prihodnosti: 

Prvič občinske skupščine in njihovi sveti, prav tako pa tudi sveti delovnih 
skupnosti uprave, kolegiji, sindikalne podružnice in aktivi zveze komunistov 
naj bi ponovno, najkasneje do konca leta, razpravljali o izvajanju priporočila 
Organizacijsko-političnega zbora, ugotovili morebitne subjektivne ovire v ures- 
ničevanju zastavljenih nalog in poskrbeli za ponovno, še močnejšo aktivizacijo, 
ki bi dala čimprejšnje in čim konkretnejše rezultate. 

Drugič, več skrbi in pozornosti bo treba posvetiti uveljavljanju samo- 
upravljanju v državnih organih, sistemu oblikovanja in dosledni delitvi do- 
hodka po opravljenem delu, ter ves tai mehanizem, aktivneje vključiti v napore 
za zboljšanje poslovanja uprave v odnosu do skupščine in v razmerju do 
občanov. 

Tretjič, program dela naj postane podlaga za določanje sredstev upravi, 
merilo za notranjo delitev dohodka in sredstvo za izboljšanje delovanja uprave. 

Četrtič, povečajo naj se konkretna prizadevanja za kadrovsko okrepitev 
uprave. 

Republiški sekretariat za proračun in občo upravo bo v bodoče prav tako 
aktivno kot doslej spremljal izvajanje priporočila, dajal ustrezno strokovno 
pomoč, obenem pa spodbujal ustrezne organe in organizacije k čimvečji aktiv- 
nosti v tej smeri. 



182 Organizacij sko-politični zbor 

Predsednik Janez Hočevar: Kdor se želi priglasiti k razpravi, naj 
prosim to stori z listkom, ki je na mizi. Naslednji govornik je Danica Vogrinec, 
poslanka iz občine Maribor-Center. 

Danica Vogrinec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Številne naloge, ki jih ustava nalaga občini kot temeljni družbeno-po- 
litični skupnosti, zahtevajo tudi tak način reševanja teh nalog, ki naj omogoči, 
da se z razpoložljivimi sredstvi doseže čimboljše rezultate. Za uspešno reše- 
vanje teh nalog pa je kot je poudarilo' tudi priporočilo našega zbora, med dru- 
gim pomembna tudi ustrezna organizacija občinske uprave. V tej zvezi lahko 
rečemo, da so skoraj vse občine pričele intenzivno in z uspehom iskati pri- 
merne organizacijske oblike. 

Ena izmed oblik uspešnega reševanja nekaterih nalog je vsekakor med- 
občinsko, sodelovanje, ki je našlo svoje mesto tudi v ustavi. Medobčinsko sode- 
lovanje je predvsem pomembno v mestih, ki so razdeljena na občine. V tej 
zvezi bom razpravljala o medsebojnem sodelovanju občin v Mariboru. Te 
mestne občine imajo svoj mestni svet, ki opravlja določene skupne zadeve 
mesta, vendar pa se kaže potreba po sodelovanju tudi na tistih področjih, ki 
s predpisi niso izrecno razglašena kot skupne zadeve mesta, zaradi česar osta- 
jajo v izključeni pristojnosti občin. Za čim tesnejše sodelovanje med mestnimi 
občinami je več razlogov. Mesto s svojim centrom in okolico je družbeno- 
ekonomska skupnost, ki zahteva enotno politiko pri izvrševanju nalog. Zaradi 
tega je potrebno sodelovanje v najširšem smislu. To sodelovanje mora biti 
usklajeno in mora dobiti tudi ustrezno organizacijsko obliko, ker ne gre samo 
za reševanje posameznih nalog, ki se od časa do časa pojavljajo, ali samo za 
izmenjavo1 izkušenj, pač pa za neprestano enotno reševanje skupne problema- 
tike, ki jo je treba enotno reševati. 

Ustavne spremembe imajo močan vpliv tudi na delo uprave. Preusmeritev 
in poglobitev dela uprave se kaže predvsem v mnogo bolj poudarjeni samo- 
stojnosti upravnih organov pri svojem delu, v njihovi povečani odgovornosti, 
izvajanju načela javnosti dela itd. Te lastnosti in naloge uprave pa zahtevajo 
politično razgledane in strokovno usposobljene uslužbence. Spremenjeni sistem 
nagrajevanja v upravi sedaj omogoča pridobivanje takih kadrov za upravne 
službe, vendar je njihovo pomanjkanje še vedno zelo občutno. Posamezne ob- 
čine zaradi tega ne bodo mogle dobiti teh kadrov, če pa jih bodo dobile, se 
bod® lahko znašle tudi pred vprašanjem, ali bodo ti kadri zadostno izkoriščeni 
za ustrezno strokovno delovanje. Zahteva po strokovnosti vsebuje namreč tudi 
zahtevo po čimbolj specializiranemu kadru. Specializacija kadra pa ni odvisna 
samo od ljudi, temveč tudi od posameznega območja, ki mora biti pa tako 
veliko, da ima vse pogoje za potrebno specializacijo. Za podkrepitev teh navedb 
navajam primer inšpekcijskih služb, ki smo ga že mnogokrat obravnavali tudi 
na našem zboru, pri tem pa ugotavljali, da stanje v teh službah ni tako, kot 
želimo. Tako je skoraj nemogoče, da bi mariborske mestne občine lahko vsaka 
zase organizirale take inšpekcijske službe, ki bi ustrezale vsem zahtevam, 
možno pa bi bilo te inšpekcijske službe zadovoljivo urediti kot medobčinske 
inšpekcijske službe. Taka organizacija bi omogočala zasedbo z ustreznim stro- 
kovnim kadrom, širše območje delovanj pa bi hkrati ekonomsko utemeljilo 
tudi potrebno specializacijo. Taka oblika organizacije inšpekcijskih služb bi 
ustrezala tudi potrebam teh služb samih in omogočila pravilno nagrajevanje, 
pri tem pa bi bila še cenejša od dosedanje organizacije inšpekcijskih služb. 
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Potreba po medoobčinskem sodelovanju pa ne velja le za inšpekcijske 
službe, temveč tudi za številne druge službe v okviru občinske uprave. Nujnost 
združevanja posameznih občinskih služb, kot so sodniki za prekrške, prijavno- 
odjavna služba in matična služba, pa narekujejo tudi drugi tehtni razlogi, ne 
le strokovnost in ekonomičnost, temveč predvsem določeni objektivni razlogi, 
ki izhajajo iz posebnosti teh služb. Nevzdržno je, da imamo v relativno majh- 
nem mestu, kot je Maribor, prijavno-odjavno službo organizirano tako, da 
mora tujec, ki želi najti občana v mestu, obresti vse mestne občine, da končno 
ugotovi, kje ga bo v Mariboru našel. Po občinah razbita služba sodnikov za 
prekrške povzroča v mestu različno kaznovalno politiko. Podobna ugotovitev 
velja tudi za službo obdavčevanja dohodkov, kjer je posebno pomembna ugoto- 
vitev, da potrebuje ta služba za uspešno opravljanje svojih nalog tudi sodobne 
tehnične pripomočke, ki terjajo velika finančna vlaganja, katera pa so ekonom- 
sko upravičena le, če so ti pripomočki racionalno izkoriščeni, do tega pa lahko 
pride le na širšem območju. Pravilna rešitev organizacijskih vprašanj je tudi 
zelo pomembna za ustrezno približanje javne uprave občinam. Zato je treba 
postaviti tako organizacijo posameznih javnih služb, ki bo omogočala občanu, 
da bo lahko prišel do svojih pravic po najkrajši poti. 

Izkušnje skupnih služb, ki jih sedaj že imamo v Mariboru, to so skupne 
zdravstvene službe, zdravstveni dom, zdravstveni center, prosvotno-pedagoška 
služba, komunalni zavodi, katastrska in urbanistična služba, razni skladi itd.; 
so potrdile to, kar sem povedala. 

Mislim, da ni treba še podrobneje utemeljevati v začetku postavljene teze, 
da je medobčinsko sodelovanje zelo pomembno, še posebej pa sodelovanje med 
mestnimi občinami. Primeri, ki sem jih navedla, so vzeti iz sedanjega stanja, 
mnenja pa sem, da bi analiza organizacijskih oblik javnih služb, ki bi jo na- 
pravili upravni strokovnjaki, moje splošne trditve samo še potrdila. 

Menim, da bi bilo treba to problematiko strokovno proučiti. Gre namreč 
za službe, za katere naši občani plačujejo stotine milijonov, pa kljub temu, 
objektivno gledano, svojih nalog še ne izvršujejo zadovoljivo. Prav verjetno 
je, da se bodo po temeljiti politični in strokovni analizi obstoječega stanja po- 
kazali še številni drugi argumenti, ki bodo ter jaH ustrezno rešitev. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednja govornica je Marjana To- 
vornik, poslanka iz Trbovelj. 

Marjana Tovornik: Na kratko bom omenila nekatera vprašanja 
v zvezi s kadri v občinski upravi v Zasavju. 

Lahko rečem, da so bih tudi v zasavskih občinah storjeni ukrepi za zbolj- 
šanje kadrovske strukture v upravi. Zato so poskrbele predvsem komisije za 
volitve in imenovanja. Komisije obravnavajo' vse predloge za razna imenovanja 
-v organe skupščine in organe drugih organizacij. Komisije sodelujejo tudi s 
kadrovskimi službami v družbeno-političnih in delovnih organizacijah, kar v 
znatni meri olajšuje pravilen izbor kadrov za posamezna področja. Se vedno 
pa v občinskih upravah primanjkuje nekaterih strokovnjakov z visoko in višjo 
izobrazbo, kajti nenehno prenašanje pristojnosti na občinsko upravo zahteva 
od nje več bolj zahtevnega dela, ki pa prav zaradi kvalifikacijskega sestava 
uprave še ni v celoti zadovoljivo. 

Poleg strokovnosti se za uslužbence občinske uprave zahtevajo tudi dolo- 
čene moralno-politične kvalifikacije, ker pa te niso vedno združene s strokov- 
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nostjo>, je ustrezne kadre, zlasti za občinsko upravo, težko dobiti. Zato se tudi 
kvalifikacijski sestav uprave v zadnjem letu ni bistveno spremenil. 

Strokovno izpopolnjevanje sedanjih uslužbencev se izvaja največ s stro- 
kovnimi izpiti. Uslužbencem, ki izredno študirajo, pa občinska uprava daje 
študijski dopust in denarno pomoč. Občinske uprave v Zasavju štipendirajo 
študente na pravni fakulteti, na višji upravni šoli, na komercialni šoli, na šoli 
za socialne delavce in na administrativni šoli. 

Glavna ovira, zaradi katere v občinskih upravah ne morejo izpopolniti de- 
lovnih mest z ustreznim kadrom, so osebni dohodki v upravi. Strokovni sestav 
v upravi bi se lahko izboljšal, če bi se nagrajevanje upravnih uslužbencev, pred- 
vsem tistih z višjo' in visoko izobrazbo1, izenačevalo' z nagrajevanjem ustreznih 
delavcev v gospodarstvu. Ker tega ni, se v občinskih upravah zaposlujejo le 
kadri, ki so> vezani na občino zaradi štipendije in tisti, ki se iz drugih razlogov 
ne zaposlujejo v gospodarskih organizacijah. Dejstvo je, da so osebni dohodki 
zaposlenih v gospodarstvu še vedno večji od osebnih dohodkov ustreznih 
uslužbencev v občinski upravi. 

Drug razlog, ki odvrača strokovnjake od uprave, pa je narava dela v ob- 
činski upravi in tej ustrezen stalen stisk s strankami. Ko smo pregledah raz- 
pise za izpopolnitev delovnih mest občinske uprave v Zasavju, smo videli, da 
so bili brezuspešni. Da se bo kadrovsko stanje v občinski upravi izboljšalo, 
bodo morali upravni organi in skupščine posvetiti temu vprašanju vso pozor- 
nost in skrb, pri tem pa uslužbencem nuditi potrebno pomoč v strokovnem in 
materialnem pogledu, dajati štipendije, izpopolniti sistem nagrajevanja in pra- 
vilno usmeriti kadrovsko- politiko. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Franc Svetina, tajnik 
okrajne skupščine Celje. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Obe poročili, ki sta 
nam bili poslani z vabilom za današnje zasedanje, ugotavljata, da je bila v le- 
tošnjem letu začeta zelo široka akcija, ki je segla od Republiškega sekretariata 
za proračun in občo upravo pa do sleherne občinske uprave, s ciljem, da se 
odpravijo pomanjkljivosti in težave, ki so hromile uspešno delo- občinske 
uprave. 

Važno se mi zdi tudi dejstvo, ki je prav tako razvidno iz obeh poročil, da 
so pri prizadevanjih za realizacijo- poročila tega zbora v večini občin naše re- 
publike poleg uprave in predstavniških organov sodelovali tudi činitelji, kar 
v celoti potrjuje naše mnenje, da problemi uprave niso le stvar nje saime, tem- 
več je za uspešno delo uprave zainteresirana širša družbena skupnost. 

Menim, da bi bili neskromni, če bi trdili, da je biloi priporočilo v celoti in 
v vseh svojih intencijah uresničeno- v takem obsegu, da lahko skrb za rast 
občinske uprave za nekaj časa odložimo. Po priporočilu smo mnogo problemov 
delno ali v celoti rešili, ali pa smo- vsaj skušali zagotoviti pogoje, da bodo 
problemi v doglednem času rešeni. Pri izvajanju priporočila pa smo odkrili 
tudi nekatere probleme, ki so- bili doslej prikriti, pojavljali pa so se tudi novi 
in precej otežkočali naše delo. Ti novi problemi sa'mi po sebi potrjujejo, kako 
koristno je bilo priporočilo, hkrati pa nam izpričujejo, da skrb za upravo- ni 
trenutna akcija, temveč je to proces, v katerem je treba nenehno reševati 
probleme uprave in realno vrednotiti njihovo pomembnost. 
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Skušal bom osvetiti nekatere od teh problemov. Najprej omenjam odnose 
na relaciji občina — okraj — republika in narobe. Ti odnosi so često takšni, 
da vnašajo v delo okrajnih in občinskih upravnih organov nejasnost, ki lahko 
za določen čas povsem onemogoči še tako pozitivna prizadevanja. Zelo' nevarna 
nihanja zapažamo predvsem na področju inšpekcijskih služb, statistike in pla- 
niranja ter pri nekaterih posebnih službah, kot so kadrovske in podobne. Zato 
tudi ni slučaj, da so ta področja v občinskih upravah najbolj problematična in 
se jih v občinah z najtaanjšo vnemo1 lotevamo. 

Verjetno se vsi strinjamo z mnenjem, da so delovna področja posameznih 
inšpekcijskih služb zelo različna. Ne vem pa, če je v resnici potrebno, da je 
skoraj toliko pojmovanj o organizaciji posameznih inšpekcijskih služb, kolikor 
je inšpekcij. Po nekaterih pojmovanjih je formiranje bazenskih služb edina 
rešitev, po drugih pa je kakršnokoli sodelovanje med občinskimi inšpekcijami 
praktično izključeno. Nekateri še naprej računajo z ustrezno okrajno inšpek- 
cijo, medtem ko jo drugi že črtajo, ali pa o njej sploh ne govore. Prav gotovo 
pa delamo vsej stvari medvedjo uslugo, ko puščamo, da se o organizaciji in- 
špekcijskih služb pogovarjajo med seboj zgolj resorni inšpektorji, vse od občine, 
preko okraja, do republike in narobe. 

V občini ni težko najti ustrezne horizontalne vezi in uskladiti dela posa- 
meznih inšpektorjev. V okrajih imamo že dve leti oddelke za inšpekcijske službe, 
torej upravičeno pričakujemo od republiških inšpekcijskih organov, če že ne 
enakih, pa vsaj koordiniranih in dogovorjenih načrtov. Menim, da ne bi prav 
nič grešili, če bi se lotili enotne študije o inšpekcijskih službah v Socialistični 
republiki Sloveniji ter v njej analizirali pristojnosti, nakazali število inšpek- 
torjev in opredelili njihov položaj. S tem bi upravi mnogo koristili. Menim, da 
bi občine enotna stališča, ki bi bila plod ustrezne študije, z veseljem sprejele. 

V zvezni skupščini je pred sprejetjem zakona o statistiki. V Socialistični 
republiki Sloveniji z vso gotovostjo računamo, da bo s 1. 1. 1965 prišlo do 
koncentracije statistične službe v republiškem zavodu za statistiko, s čimer 
bo odpadla potreba po obstoju statističnega zavoda pri okraju, kot člena v 
državni statistiki. Menim, da bo v tej zvezi potrebno na pravo mesto postaviti 
statistično službo v občinah, četudi ne bo delala za potrebe državne statistike. 
Ne zdi se mi prav prepuščati občinam, da organizirajo to službo tako kot jim 
narekujejo potrebe, ker takšna stališča ne rodijo vselej ustreznih uspehov. Pri 
tem ne gre za načelno vprašanje, kdo naj odloča o organizaciji občinske uprave, 
ampak gre za praktične posledice načela, da o organizaciji občinske uprave 
odločajo občine same. 

V praksi namreč opažamo, da organizacija občinske uprave na splošno 
v občinah ni vselej v.skladu z vsestransko objektivno ugotovljenimi dejstvi, 
temveč je često rezultat subjektivnih stališč vodilnega kadra in večjega ali 
manjšega interesa predstavniškega organa za položaj in organizacijo uprave. 

Zdi se mi, da bomo morali temu vprašanju v prihodnje posvetiti potrebno 
skrb. Menim, da bomo morali občinam jasneje povedati, v kakšnih mejah naj 
razpravljajo o organizaciji uprave, predvsem pa jim bomo morali bolj kot do- 
slej pomagati, da najdejo najprimernejšo obliko organizacije uprave glede na 
obseg območja, število prebivalstva, ekonomsko moč glede na druge činitelje. 
Menim, da bi objektivno gledano, štirje splošni tipi organizacije zadostovali 
za vse občine v Sloveniji. Ce pa bomo popolnoma prepustili občinatn, da si 
upravo organizirajo povsem po svoje, upoštevajoč marsikdaj povsem subjek- 
tivna gledanja, se nam bo lahko zgodilo, da bodo podobne občine imele kaj 
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različno organizacijo. Organizacija je tudi funkcija vsebine, ker pa ta ni tako 
zelo različna, izključujem preveliko pisanost pri organizaciji uprave. 

Končno še nekaj besed o plansko-analitičnih službah. Ne želim svojih kri- 
tičnih ugotovitev naprtiti vsem občinam v naši republiki, vendar velja, da so 
v občinah celjskega okraja te službe šele v povojih. To izgleda nekoliko ne- 
logično ob velikem številu pristojnosti, ki jih ima občina na vseh področjih 
družbenega življenja kot osnovna družbeno-politična skupnost. Morda je v res- 
nici deloma kriv tudi okraj in njegova uprava, da se stvari pri občinah niso 
premaknile naprej. Če pa upoštevamo dejstvo, da je prav na področju plani- 
ranja odnos občine — okraj — republika najbolj ohlapen, če že sploh omenjam 
kakršnokoli vertikalno vez po upravni plati, nas takšen položaj ne sme več 
čuditi. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Skušal sem opozoriti na nekatera dejstva, 
ki so po< mojem mnenju problematična. Nisem imel namena, da široko razvijem 
možnost za rešitev teh problemov, ker ne vem, če bo zbor z mojo razpravo so- 
glašal. Problemi, ki sem jih nakazal, zadevajo predvsem področja, ki niso po- 
drobno opredeljena v zakonodaji. Če v praksi delo na teh področjih šepa, šepa 
morda le zato, ker komunalni sistem pač preživlja začetne težave, ki jih bo 
sčasoma prebolel. Menim pa, da je naša naloga, da pomagamo, da te težave 
čimprej preboli. Kakor sem že v začetku poudaril, si je Republiški sekretariat 
za proračun in občo upravo močno prizadeval, prizadevali pa so se tudi upravni 
organi okrajev, za uresničenje priporočila. V prihodnje, menim, bi morali za- 
vezati vse republiške upravne organe, da na ravni republike uskladijo mnenja 
in prično z enotno akcijo pomoči občinskim upravnim organom, neposredno 
ali pa posredno preko okrajev, o čemer pa bi bilo verjetno treba govoriti po- 
sebej. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa! Besedo ima Ciril Kambič, 
poslanec iz občine Maribor-Tabor. 

Ciril Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci! Opozoril bi rad samo 
na dva problema v zvezi z odnosom občana do uprave in nasprotno. 

V treh mariborskih občinah ugotavljamo, da se lahko brez kadrovskih pre- 
mikov in brez kakršnih večjih materialnih izdatkov uredi organizacija in delo 
občinske uprave tako, da vsak občan ve, kam je prišel oziroma h komu mora 
iti zaradi svoje zadeve. Vendar je izpopolnjevanje in prilagajanje organizacije 
ter načina dela uprave v tej smeri zelo počasno, ker se občinske skupščine in 
upravni organi občinskih skuščin za to premalo zavzemajo. 

Danes delajo še vsi uslužbenci v občinskih upravah anonimno. Na vratih 
sicer imajo napise, ki označujejo referate, ne pa imen, zaradi česar občan sploh 
ne ve, s kom ima opraviti. Ker se zelo radi oziramo po tujih vzorih, naj povem, 
da imajo na tujem v nekaterih uradih uslužbenci pred seboj na pisalni mizi 
napis z imenom in priimkom. Menim, da bi bilo prav, če bi to uvedli tudi pri 
nas, kajti če ima uslužbenec pravico vedeti, s katero stranko ima opraviti, ima 
tudi stranka pravico spoznati uslužbenca. 

Drugo, na kar bi hotel opozoriti, je vprašanje sprejemnih pisarn. Ogledal 
sem si sprejemne pisarne v Mariboru in po izjavah uslužbencev ter nekaj ob- 
čanov, ki sem jih mimogrede srečal pred pisarnami, lahko trdim, da so spre- 
jemne pisarne zelo dobrodošle, saj odpade občanom mnogo nepotrebnega iska- 
nja, zahtevanja potrdil in podobnih poti. Še vedno pa opažamo, da je treba 
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uporabljati velikansko število raznih potrdil. Ob tem se lahko vprašamo, kaj 
danes praktično pomeni osebna izkaznica? Mladinec ali mladinka, ki dopolni 
16. leto in ima pravico dobiti osebno izkaznico, že naleti na to, da mora zbrati 
in predložiti vrsto potrdil in izpiskov, čeprav bi lahko zahtevane podatke raz- 
brali iz osebnih izkaznic staršev, zlasti podatke o državljanstvu. 

Po mojem mnenju je odveč tudi izpisek iz matične knjige, ker so vsi po- 
datki ene družine v družinskem kartonu, ki ga ima prijavni urad. 

Zdi se mi tudi, da bi osebna izkaznica morala imeti večji pomen; državljan 
naj bi z njo dokazoval vsa tista dejstva, ki so v njej navedena. 

Po mojem opažanju se občani mariborskih občin najbolj pogosto prito- 
žujejo zoper poslovanje referentov za stanovanjske zadeve, za gradbene in 
urbanistične zadeve ter za socialne zadeve. To so tri področja, katera verjetno 
tudi v drugih občinah niso najbolje urejena in je glede njih največ pritožb. Le 
mimogrede naj omenim, da je v mestu Mariboru kar 17 ustanov, od urbani- 
stičnih od komunalnih, ki se bavijo z urejevanjem stanovanjskih in komunalnih 
zadev. Ob tem je očitno, da se te zadeve ne morejo v redu reševati. Zato tudi 
niso redki primeri, da mora občan čakati na dovoljenje za gradnjo navadne 
garaže tudi po 6 mesecev! Razumljivo je, da tako poslovanje izziva pogoste in 
upravičene pritožbe. 

Članek, katerega sem bral v tedenski tribuni od 4. februarja letos pod na- 
slovom »Pokojnina, imenovana želja«, me je spodbudil, da spregovorim nekaj 
besed o posploševanju posameznih napak. Zdi se mi namreč, da včasih preveč 
posplošujemo, da povsod vidimo birokratizem in birokratsko reševanje. Ne 
obravnavamo konkretno ustanovo, v kateri so take nepravilnosti, temveč eno- 
stavno posplošimo, da je, na primer, socialno zavarovanje popolnoma zbirokra- 
tizirano. Začudila pa me je izjava predstavnika Republiškega zavoda za soci- 
alno zavarovanje, ki posplošuje dolgotrajnost pokrajinskega postopka, he pove 
pa vzrokov za tako stanje niti ne pojasni ali je v Sloveniji sploh kakšen komu- 
nalni zavod za socialno zavarovanje, ki bi bil v tem pogledu ekspeditiven. Ko 
sem se nato pogovorjal s tovariši iz službe socialnega zavarovanja, so mi ti 
preprosto dali na vpogled anketo, ki so jo izvedli na podlagi omenjenega član- 
ka. Anketirali so vse večje in srednje gospodarske organizacije, iz njihovih 
odgovorov pa izhaja, da je najdaljši postopek pri urejevanju pokojnine trajal 
dva meseca. Vidimo tedaj, da smo marsikdaj preveč pavšalni v ocenah raznih 
postopkov in da mnogokrat vidimo več nepravilnosti, kot pa jih je v resnici. 
Zaradi tega bi bilo pravilno, da se raziščejo posamezni taki primeri in da ob- 
čanu povemo, kje so napake ter zakaj je do njih prišlo. Le na ta način bomo 
uspešno odpravljali ostanke birokratskih odnosov do občanov. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa! Naslednji govornik je Silvo 
Sivic, direktor Višje upravne šole v Ljubljani. 

Silvo Sivic: Zahvaljujem se za vabilo. Prebral sem vse gradivo in si 
ob njem pripravil nekaj mnenj, predvsem o kadrovskem vprašanju. 

Priporočilo ugotavlja, da je med glavnimi vzroki za razne slabosti v uprav- 
nem delu zlasti slab strokovni sestav kadrov v upravnih organih in njihova 
pomanjkljiva usposobljenost. Iz poročila Republiškega sekretariata za proračun 
in občo upravo o izvajanju priporočila je razvidno, da je sedanje stanje v upravi 
naslednje: na 953 delovnih mestih, ki zahtevajo visoko izobrazbo, nima take 
izobrazbe 635 uslužbencev ali 66 °/o. Na 1165 delovnih mestih, ki zahtevajo 
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višjo izobrazbo, je 823 ali 70% uslužbencev takih, ki zahtevane izobrazbe ni- 
majo. Na 2679 delovnih mestih, ki zahtevajo srednjo izobrazbo, pa je 1218 ali 
45 '°/o uslužbencev, ki take izobrazbe nimajo. 

Iz poročila je tudi razvidno, da se tak položaj v zadnjem polletju oziroma 
zadnjem letu ni bistveno spremenil. To je zelo slaba slika, ki zgovorno doka- 
zuje, da delo v upravi ne more biti zadovoljivo, čeprav skušamo upravne orga- 
ne tako ali drugače organizirati. Tako stanje torej ugotavljamo pol leta ali leto 
potem, ko so se izdatno povečali osebni prejemki uslužbencev v občinski upravi. 
Nihče ne trdi, da so se prejemki strokovnih uslužbencev v občinski upravi ize- 
načili s prejemki strokovnih uslužbencev v gospodarskih organizacijah, a ven- 
dar so se jim izdatno približali. Ali more biti tedaj le ta vzrok, da ni mogoče 
dobiti ali obdržati strokovnih delavcev v občinski upravi? O tem vprašanju 
želim govoriti nekoliko bolj obširno. 

Če vprašamo samostojne zavode, ki opravljajo javno službo, izvemo, da ni- 
majo dovolj oziroma da ne morejo dobiti dobrih strokovnih uslužbencev. Ce 
pogledamo v časopisje, nenehno opažamo oglase, s katerimi gospodarske orga- 
nizacij iščejo sposobne in primerno kvalificirane strokovne delavce za komer- 

» cialo, za pravno službo, za splošni sektor, za vse vrste drugih strokovnih služb 
itd. Človeku se ob tem vsiljuje vprašanje, kje so sposobni strokovni uslužbenci. 
Eden izmed odgovorov, ki pa mi ni všeč, bi lahko bil, da jih je na splošno pre- 
malo. To bi namreč pomenilo, da niti naše srednje šole niti naši visokošolski 
zavodi z višjimi šolami vred ne dajo dovolj sposobnih absolventov oziroma di- 
plomatov, ki bi se lahko kmalu in dobro uveljavili v operativi. Vendar se mi 
zdi, da ni brez podlage mnenje, da sposobni diplomanti srednjih, višjih in vi- 
sokih šol iščejo in dobijo v delovnih orgnizacijah tako delo, pri katerem oprav- 
ljajo temeljne strokovne naloge, ne pa upravnih. Kajti sposobni delavci rajši 
prevzamejo delo, ki ga sami ali v skupini opravljajo po svojih strokovnih spo- 
sobnostih, po svojem preudarku, po svoji zamisli in na svojo lastno odgovor- 
nost. Sposobni ljudje želijo- imeti nad seboj le enega predstojnika, po možnosti 
šefa, ki tudi v strokovnem pogledu zna več kot oni sami. Kako je v tem po- 
gledu v upravi? Upravno delo je organizacijsko1, analitično, pravno, tehnično, 
administrativno in drugo strokovno delo, toda v bistvu pomožno delo. To delo 
je sicer neobhodno potrebno, vendar samo pomaga oziroma omogoča, da drugi 
organi ali druge enote neke organizacije lahko izvršujejo temeljne naloge te 
organizacije. To dejstvo že samo ob sebi povzroča, da drugi organi ali drugi 
strokovni delavci neopravičeno označujejo upravno delo na splošno kot biro- 
kracijo, upravne delavce pa kot birokrate, žal tudi tedaj, ko delajo dobro, odgo- 
vorno in politično primerno. Noben sposoben in vesten delavec pa noče biti v 
birokraciji. Vsak upravni uslužbenec odgovarja po dosedanjih predpisih sicer 
neposredno le svojemu šefu, dejansko pa dobiva naročila, pripdmbe in kritike 
z več strani, od načelnika, tajnika, predsednika, podpredsednika, pa od posa- 
meznih svetov in za slabo delo seveda tudi od javnosti. Marsikje pa je danes 
strokovni uslužbenec podrejen takemu šefu, ki je strokovno celo precej šib- 
kejši od njega samega. Cim višji položaj ima uslužbenec v upravni lestvici ob- 
činske uprave, toliko več ima nad seboj neposredno nadrejenih oziroma toliko 
več posredno nadrejenih je, od katerih dobiva naročila in kritike. 

Upoštevanja vredno je tudi vprašanje večkratnega premeščanja po nujni 
službeni potrebi prav tistih nekaterih sposobnih uslužbencev, s katerimi raz- 
polaga občinska uprava. Ker gre pri tem za premeščanje iz enega upravnega 
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področja na drugo, se strokovnjak ne more specializirati in mora nujno postati 
v vseh smereh površen. Medtem ko se danes predpisi pogosto menjajo in se 
morajo menjati, se komplicirajo, dodajajo in prepletajo, pa uslužbenca, ki se je 
komaj začel dobro izpopolnjevati v svojem poslu, preusmerimo in mora začeti 
na pol znova. To za strokovnega delavca ni stimulativno. Tako premeščanje je 
tudi nujno, kadar upravo reorganiziramo. Prav nič radi ne popravljamo sla- 
bosti v organizaciji in ne razvijamo, temveč ukinjamo prejšnjo in postavimo 
novo, drugačno organizacijo. Dobri novi prijemi pa porajajo tudi nove nesklad- 
nosti. 

V drugih delovnih organizacijah, predvsem v gospodarskih, vidijo' stro- 
kovni uslužbenci tudi perspektivo svojega razvoja v strokovni dejavnosti. Per- 
spektiva strokovne usmeritve, rasti in napredka pa je močan nagib za priza- 
devno in uspešno delo. 

Morda sem v teh sklepanjih nekoliko pretiraval, pa tudi karikiral, vendar 
sem hotel le poudariti, da je tudi vsak upravni delavec človek, občan in volivec, 
ki ni rad številka. V tem pogledu bo pomembno pozitivno vlogo odigrala ustav- 
na določba, ki daje tudi upravnemu delavcu kot članu delovnega kolektiva 
uprave nekatere pravice soodločanja pri notranji ureditvi uprave in ga do- 
končno spreminja iz anonimnega administratorja oziroma iz birokratske šte- 
vilke v upravnega delavca, ki kot član svoje delovne skupnosti prevzema tudi 
soodgovornost za delo uprave. 

Navedel sem le nekaj vprašanj in vzrokov, ki so doslej odvračali nekatere 
sposobne strokovnjake od organov tako imenovane državne uprave. 

Vsiljuje se mi tudi vprašanje položaja tajnika občinske skupščine glede na 
dolžnosti, ki so mu naložene. Tajnik občinske skupščine opravlja podobne na- 
loge, kot na primer, sekretar republiške skupščine. Poleg tega je desna, orga- 
hizacijska roka predsednika Skupščine, povezan z različnimi odbori družbeno- 
političnih in drugih organizacij, ima organizacijske in evidenčne naloge v zvezi 
z zbori volivcev, organizacijsko spremlja delo svetov, je član raznih komisij itd. 
Poleg vsega tega je tudi vrhovni starešina vseh upravnih organov občinske 
skupščine. Skrbeti mora za dobro1 organizacijo^ upravnih organov in za njihovo 
delo v pogledu zakonitosti, ekspeditivnosti, ekonomičnosti, racionalnosti, jav- 
nosti in pravilnih odnosov do občanov in organizacij. Za vse navedeno je tudi 
odgvoren. Povsem jasno je, da vseh teh dolžnosti hkrati noben človek ne more 
zadovoljivo opravljati, naj ima še tako visoko izobrazbo in še tako velike iz- 
kušnje. Zato menim, da je zelo neodgovorno postaviti na položaj vrhovnega sta- 
rešine uprave strokovnjaka brez vsakih upravnih izkušenj. Vsekakor je jasno, 
da je tajnik primoran zanemarjati eno ali drugo od navedenih nalog. Verjetno 
bo v večini primerov moral zanemarjati delo v zvezi z upravo. Cim pa se to 
zgodi, je nešteto vprašanj iz njegove pristojnosti prepuščenih posameznim na- 
čelnikom, sposobnim ali manj sposobnim. Vse nadaljnje posledice so jasne. 

V ilustracijo navajam samo en primer. Katera naloga mora biti tajniku, 
kot organizacijskemu šefu uprave, bližja, kot je vprašanje dobre organizacije 
in metod dela uprave. Kateri tajnik pa se utegne danes študijsko' poglobiti v 
ta zapletena in zelo zahtevna vprašanja? Najbrž zato iščemo rešitev v tem, da 
zahtevamo od vsake občinske skupščine, naj sistemizira posebno delovno mesto 
referenta za OMT službo, ki naj študira vprašanja organizacije in metod dela 
ter v sodelovanju z načelniki in šefi služb vpliva na boljšo organizacijo in me- 
tode dela. Ne trdim, da je sposoben referent te vrste nepotreben, če je na raz- 
polago, bil bi celo izredno koristen; toda glavna naloga in odgovornost v tem 
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pogledu le pripada tajniku, le-ta pa časovno ni kos tem nalogam. Tajnik je ali 
dober tajnik skupščine ali pa dober šef uprave. Obojega pa ne more dobro 
opravljati. 

Če bi vse občinske skupščine konkretno ugotavljale take in podobne pro- 
bleme svoje uprave, in če bi se poglobile v njeno delovanje, v njeno pestro in 
perečo problematiko objektivnega ter subjektivnega značaja, bi našle nešteto 
vzrokov, ki vplivajo> na premalo zadovoljivo delo njihovih upravnih organov. 

Problem strokovnih kadrov, ki sem ga že omenil, je po mojem mišljenju v 
upravi eden izmed najbolj perečih. Najprej bi rad spomnil na to, da je komaj 
8 let, odkar je zakon o državni upravi spremenil anonimno državno admini- 
stracijo, ki ni smela misliti s svojo glavo, v upravne organe, ki poleg strokov- 
nega dela za politično izvršilne in predstavniške organe opravljajo tudi stro- 
kovno delo navzven ter v okviru predpisov in političnih smernic odločajo o 
konkretnih zadevah posameznih občanov in organizacij, poleg tega pa oprav- 
ljajo še upravno nadzorstvo nad zakonitostjo dela občanov in organizacij. Od 
tedaj se je v organizacijskem in kadrovskem pogledu stanje v upravi precej 
izboljšalo. Vendar naš dinamični razvo-j na vseh področjih družbenega življenja 
prehiteva strokovno rast in metode dela uprave. Ob tem je sam proces deeta- 
tizacije zahteval in še zahteva spremenjen in kakovostno drugačen položaj ter 
drugačno vsebino dela uprave. Obsežen in postopen prenos pravic in dolžnosti 
širših družbeno-političnih skupnosti na organe občinske skupščine je tem na- 
ložil poleg pravic seveda tudi težke in številne dolžnosti. To velja za občinske 
skupščine in njihove svete, predvsem pa za občinsko upravo ter njeno delo za 
skupščino in svete kakor tudi za njeno delo v odnosu do: občanov in samostojnih 
organizacij. Razumljivo je, da dela uprave ni bilo lahko prilagoditi tem nalogam 
ob obstoječem kadrovskem stanju. Take spremembe se ne opravijo čez noč in 
predstavljajo trajno, čeprav nujno nalogo, ki je ne more rešiti sama uprava, 
temveč vsi činitelji, katerim je bilo namenjeno priporočilo Organizacijsko-poll- 
tičnega zbora. 

Nastane konkretno vprašanje, kako rešiti problem kadrov v upravi? Po- 
večanje prejemkov upravnih delavcev je le en način reševanja tega problema. 
Izgleda, da v nagrajevanju po delu še nismo našli takih meril, ki bi zadovo- 
ljevala vse prizadete, ki ne bi bila preveč zapletena ali težko izvedljiva in ka- 
terih izračunavanje ne bi povzročalo preveč razpravljanja in preveč dela ter 
jemalo preveč časa na račun opravljanja službenih dolžnosti. Sistem nagra- 
jevanja po delu se bo z izkušnjami polagoma še bolj izoblikoval. Ostane pa to 
tudi vnaprej pomembno dejstvo, ki vpliva na kadrovski sestav v upravnih 
organih. 

Za upravo sta najpomembnejši vprašanji, kako pridobiti kvalitetne ter spo- 
sobne ljudi in kako delavcem v upravi omogočiti čimveč dodatnega usposab- 
ljanja, splošnega, upravnega in specialnega, za posamezne vrste delovnih mest 
in na posameznih delovnih mestih. 

Vprašanje, kako dobiti v upravo sposobne upravne ali druge strokovne de- 
lavce, je odvisno od mnogih drugih vprašanj, od katerih sem nekatera že ome- 
nil v prvem delu svojih izvajanj. Poleg tega omenjam še politiko štipendiranja 
in sklepanja realnih štipendijskih ali kreditnih pogodb ter dosledno spoštovanje 
teh pogodb. Upravni delavec v javni upravi, posebno pa v tako imenovani 
državni upravi, mora imeti strokovno in moralno-politično kvalifikacijo, samo 
prva ali samo druga danes ne zadošča več. Ne smemo zmanjševati delovnih 
mest pripravnikov, ker je tako varčevanje škodljivo. Pripravniki so naš nujni 
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pomladek, naš bodoči kader in naša perspektiva. V pomanjkanju izkušenih 
kadrov ne smemo pokvariti začetnika s tem, da mu dodelimo pretežko, pre- 
zahtevno odgovornost. Ob izkazanem uspehu pa smelo dvignimo mlade! v Ko- 
ristno bi bilo ustvariti še tesnejše sodelovanje s šolskimi in prosvetnimi zavodi, 
ki vzgajajo kader za upravo1 in jim nuditi še več moralne, če ne tudi materialne 
pomoči. 

Glede samega usposabljanja upravnih kadrov, ki so že v službi, lahko le iz 
podatkov in izkušenj Višje upravne šole ugotovim razveseljivo dejstvo, da zad- 
nja leta izredno raste zanimanje za študij na Višji upravni šoli, to je za študij, 
ki pripravlja študente za delo v upravi. Želje po tem študiju so tako velike, da 
že presegajo tehnično-organizacijske možnosti Višje upravne šole v pogledu 
rednih in,izrednih študentov. 

Med rednimi študenti je polovica novincev — maturantov različnih sred- 
njih šol, nekaj pa je takih, ki prekinejo začeto delo v upravi in kot štipendisti 
želijo pridobiti višjo izobrazbo. Izmed izrednih študentov pa jih je v prvem 
letu okoli 130 iz državne uprave, 120 pa iz samostojnih zavodov in drugih orga- 
nizacij. To je po mojem mnenju treba pripisati v veliki meri spoznanju samih 
upravnih delavcev, da zaostajajo in zato želijo doseči znanje, ki ga danes naš 
razvoj zahteva za opravljanje upravne službe. 

Tudi dodatno usposabljanje uslužbencev doživlja velik razmah. Mnoge ob- 
činske skupščine, ki upoštevajo priporočilo tega zbora, že močno podpirajo do- 
datno usposabljanje. Pri tem udeleženci seminarjev ne dobijo nobene formalne 
kvalifikacije, pač pa jim je omogočeno, da pridobijo več splošnega in posebnega 
znanja za svoje delovno mesto; in obdelajo mnogo praktičnih primerov iz svoje 
upravne stroke. Tako se je Višja upravna šola razvila tudi v center za dopol- 
nilno usposabljanje upravnih uslužbencev, ki proučuje v sodelovanju s stro- 
kovnjaki iz upravne operative posamezne vrste delovnih mest, z njihovo po- 
močjo pripravlja programe dopolnilnega usposabljanja in prireja seminarje in 
tečaje s poudarkom na praktični uporabi predpisov in načinu dela. 

V tem pogledu obstoja najtesnejše sodelovanje z upravo okrajne skupščine 
Ljubljana, pa tudi z drugimi okraji; koordinacijsko in idejno pomoč centru pa 
nudi posebna strokovna komisija, ki jo je imenoval republiški sekretar za pro- 
račun in občo upravo. Tudi posamezni okraji in občine že prirejajo kvalitetne 
krajše ali daljše praktične seminarje in tečaje, večinoma v sodelovanju in s 
pomočjo našega centra. Ta način dopolnilnega usposabljanja postaja redna in- 
stitucija in se bo verjetno razvil v sistem, ki bo1 omogočal, da bodo upravni 
uslužbenci v dveh do štiriletnih presledkih lahko- obnavljali, modernizirali in 
prilagajali svoje znanje in metode dela novim potrebam. 

Omeniti pa je treba, da so mnogi doslej izvedeni tečaji, ki so po zadnjih 
podatkih zajeli že čez 800 upravnih uslužbencev, pokazali, da je raven usposob- 
ljenosti upravnih uslužbencev povprečno nizka in da komaj polovica uslužben- 
cev lahko res zadovoljivo opravlja običajno delo na svojem delovnem mestu. 

Druga, prav tako pomembna naloga pa je ta, da vsak nadrejeni neprestano 
pri tekočem delu usposablja svoje podrejene oziroma svoje sodelavce. Ta naj- 
bolj naravni način usposabljanja pa še precej šepa. Včasih nadrejeni ni kos tej 
nalogi, včasih nima dovolj spodbude za to delo, običajno ga nihče ne ^ili k temu 
ali pa enostavno nima časa, ker je sistem dela preveč raztrgan s samimi hitrimi 
akcijami itd. Naj bo kakorkoli, menim, da je dolžnost vsakega nadrejenega, da 
stalno usposablja njemu dodeljene uslužbence, zlasti še pripravnike. Tega ne 
more nadomestiti noben tečaj ali seminar, ki ima širše naloge, tega ne morejo 
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nadomestiti sestanki ter inštruktaže okrajnih in republiških organov, ki imajo 
svoje naloge in svoje načine strokovne pomoči. 

Priporočilo zbora je bilo jasno, potrebno je le, da vsi odgovorni činitelji, 
vštevši delovne kolektive v upravi, še bolj konkretno analizirajo razloge, ki 
povzročajo določene slabosti v upravnem delovanju in jih postopno, toda zanes- 
ljivo odpravijo. Postopno zato, ker jih je preveč in so zelo različni, pa tudi zato, 
ker človeka ne moremo preoblikovati čez noč. S postopnim intenzivnim odprav- 
ljanjem posameznih vzrokov pa mora v perspektivi priti do kvalitetnega skoka 
tudi na upravnem področju. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Branko Vasa, po- 
slanec iz občine Slovenska Bistrica. 

Branko Vasa: Tovarišice in tovariši poslanci! Eden od konkretnih na- 
porov, da bi čimprej in čimbolj dosledno uveljavili načela, vsebovana v novi 
ustavi, je nedvomno tudi priporočilo našega zbora, ki amo ga sprejeli lansko 
leto. Priporočilo naj bi omogočilo, da bi se občinske' skupščine s svojimi sveti 
hitreje uveljavile v svoji novi funkciji najvišjega organa oblasti in družbenega 
samoupravljanja v občini in da bi občani in delovne organizacije, kadar nasto- 
pajo kot stranke pred upravnimi organi, lahko čim hitreje uveljavile svoje 
pravice. 

Poročilo Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo, ki ocenjuje 
izvajanje priporočila, pravi, da je treba ob upoštevanju vseh ostalih kriterijev, 
ki lahko prispevajo k izboljšanju dela občinske uprave, močneje angažirati tudi 
sistem samoupravljanja na podlagi formiranja in delitve dohodka po oprav- 
ljenem delu. Zato bi se v svoji razpravi omejil le na oceno, kako v občinski 
upravi napreduje samoupravljanje na podlagi formiranja in delitve dohodka 
po opravljenem delu, ter na oceno prilagajanja občinske uprave novi vlogi stro- 
kovnega organa družbenega samoupravljanja v komuni. Ti dve okoliščini, ki 
mnogokrat povzročata tudi slabo delo občinske uprave, sem izbral zaradi tega, 
ker sta tudi vzrok počasnemu prilagajanju oziroma usposabljanju občinske 
uprave za novo vlogo, to je za njeno bolj družbeno in kvalitetnejše delo. Točno 
je, da smo v zadnjih treh letih, kolikor časa že izvajamo sistem delitve dohodka, 
ugotovili nekatere uspehe v razvoju samoupravljanja. Veliko močneje se čuti 
povezanost občinske uprave z materialno proizvodnjo ter splošnimi družbenimi 
zahtevami. Večja stopnja samostojnosti občinske uprave je okrepila njeno od- 
govornost v izvajanju funkcij, katere ji je zaupala družba. Vendar pa ta raz- 
voj še ni tako daleč, da ne bi bilo treba o njem nič več razpravljati. Zato trdim, 
da so tako načrt ukrepov za izvajanje priporočila, kakor tudi predloženi poro- 
čili Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo ter začasnega odbora 
za proučevanje samouprave, delitve dohodka, organizacije in delovanja občin- 
ske uprave, premalo pojasnili vprašanje, kako daleč smo uspeli razviti sistem 
delitve dohodka in samoupravljanje ter uresničiti vlogo občinske uprave kot 
strokovnega organa samoupravljanja v komuni. 

Nenehno spremljanje tega razvoja nam narekujejo zlasti nekateri posa- 
mezni pojavi. Ce bi ločeno obravnavali posamezne občinske uprave, bi lahko 
ugotovili, da nima ta razvoj povsod niti približno enakega tempa niti enakih 
rezultatov. Več vzrokov je, ki povzročajo te razlike — precej je tudi subjektiv- 
nih, glavni in odločilni vzrok pa je v različnem materialnem stanju posameznih 
občin, ki spravlja nekatere občinske uprave v vedno težavnejši položaj. 
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Kot dokaz mojih trditev bom nanizal zanimive podatke, katere sem zbral 
iz ankete, ko sem želel dobiti oceno delavcev v občinski upravi o tem, kaj me- 
nijo v uveljavljanju samoupravljanja in sistema delitve dohodka po delu v 
občinski upravi. Anketiral sem 60 občinskih uslužbencev. Čeprav so rezultati, 
kot boste videli, porazni, nimam občutka, da je naša občina v tem smislu iz- 
jema kljub velikim prizadevanjem in vrsti posredovanj, da bi se stanje izbolj- 
šalo. 

Na anketno vprašanje: »Kako ocenjujete vlogo in delo sveta delovnega ko- 
lektiva?«, je le 12 anketirancev odgovorilo, da ocenjujejo njegovo delo pozi- 
tivno, 5 je njihovo vlogo ocenilo za slabo, medtem ko jih je kar 35 od 60 anke- 
tiranih odgovorilo, da dela sveta ne poznajo in zato ne morejo dati ocene. 

Na drugo vprašanje: »Po kakšni poti ste seznanjeni s sklepi sveta delov- 
nega kolektiva?« je 6 uslužbencev odgovorilo, da so seznanjeni po članih sveta, 
10 jih je odgovorilo, da so s sklepi sveta seznanjeni po načelnikih, 8 jih je se- 
znanjenih iz zapisnika, ki ga najdejo pri načelniku, 12 pa jih je o sklepih sezna- 
njeno slučajno, tudi na ulici. Kar 21 pa jih je izjavilo-, da jih o sklepih nihče ne 
obvešča. 

Zelo koristni so bili tudi predlogi, ki so jih dali na vprašanje: »Kakšno 
obliko seznanjanja s sklepi sveta delovanja kolektiva predlagate?« Večina, to je 
35 anketirancev, je predlagala, naj bi se s sklepi seznanjali na sestankih v od- 
delku, oziroma naj bi jih seznanjali člani sveta ali načelniki. Taka oblika se- 
znanjanja je povsem enostavna in lahko izvedljiva, ki je pa žal sveti sami niso 
našli. 

Kar 48 anketirancev je izjavilo, da želijo več sestankov delovne skupnosti. 
Za vsebino teh sestankov predlaga 20 uslužbencev razpravo o problematiki 
uprave, organizaciji dela in medsebojnih odnosih, 28 pa jih predlaga, naj bi se 
na njih razpravljalo o delitvi osebnih dohodkov. 

Na vprašanje: »Kako ocenjujete sedanji način delitve osebnih dohodkov po 
delu?« jih je 8 odgovorilo, da je sistem nazadoval, 6, da se izvaja prepočasi in 
neodgovorno, 13, da kriteriji za ocenjevanje uspeha niso objektivni, da so v 
glavnem formalni in subjektivni, 12 anketirancev meni, da sistqm sedanjega 
gibljivega dela ni stimulativen, 6 pa jih je želelo, da bi se vrnili na fiksne oseb- 
ne dohodke, ker so bili po njihovem mnenju bolj pravični. 

Ko so odgovarjali na vprašanje: »Kaj predlagate, da bi se obstoječi sistem 
delitve osebnih dohodkov dejansko približal delitvi po delu?« jih je 18 pred- 
lagalo spremembo celotne metodologije ocenjevanja delovnih mest in ponovno 
vrednotenje delovnih mest, 9 pa jih je predlagalo, naj bi bil gibljivi del bolj 
stimulativen, 12 predlogov je bilo za določitev objektivnejših kriterijev za mer- 
jenje uspeha, 8 anketirancev pa je predlagalo, naj se povečajo osnovni prejemki 
tako, da bi se vsaj delno približali višini osebnih dohodkov enakovrednih de- 
lovnih mest v gospodarskih organizacijah. 

Ti podatki nakazujejo vrsto še nerešenih problamov. Samoupravljanje ali, 
bolje rečeno, soodločanje v občinski upravi še ni dovolj zaživelo. Sveti delovnega 
kolektiva so preveč zaprti in izolirani ter premalo obveščajo kolektive o tekoči 
problematiki, s čimer zavirajo njihovo aktivnost. Po podatkih ankete je raz- 
vidno, da je bilo s priporočilom našega zbora v občinski upravi seznanjeno ko- 
maj 18 o/o uslužbencev. Tako so bile vse izboljšave v delu uprave in v odnosih 
do občanov storjene le na osnovi uradnih dekretov, namesto na osnovi sezna- 
njanja in razgovorov. Dvomim, da tak način dela pospešuje samoupravljanje. 
Razumljivo je, da iz tega izhaja tudi želja uslužbencev po pogostejših kolek- 
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tivnih sestankih. Ce k temu dodamo še nedograjen sistem delitve dohodka po 
delu, ki je marsikje zaradi subjektivnih kriterijev izmaličen, je jasno, da tudi 
ne moremo pričakovati hitre in bistvene spremembe v odnosu občinske uprave 
do strank. Po mojem mnenju se razpoloženje in volja do dela še vedno kroji z 
delovanjem sistema delitve dohodka in samoupravljanja, zelo malo pa z dekreti. 

Ker ne moremo prezreti teh problemov, ki so jih nakazali uslužbenci, me- 
nim, da bi bilo prav, če jim poleg občinskih organov posvetijo ustrezno skrb 
in nudijo pomoč pri njihovem reševanju tudi okrajni in republiški organi ter 
ustrezni znanstveno-raziskovalni zavodi. Tako bi s skupnimi napori vsa ta po- 
membna vprašanja hitreje urejevali. Izhajajoč iz tega, predlagam našemu za- 
časnemu odboru za proučevanje samouprave, delitve dohodka, organizacije in 
delovanja občinske uprave, da se v bodoče skupaj z ustreznimi organi in insti- 
tucijami resneje loti tudi proučevanja problematike na področju samouprave in 
delitve dohodka. Hkrati pa bo treba spremljati in proučevati še ostale pojave, 
ker so skoraj vse zastavljene naloge dolgoročnega značaja. 

Tesno povezano s to problematiko je tudi vprašanje, ali lahko občinska 
uprava pri tem uspešno opravlja eno od svojih glavnih nalog, namreč, ali lahko 
strokovno pripravlja gradivo za skupščine in svete ter če občinska uprava 
lahko dovolj hitro in učinkovito, v okviru svojih pristojnosti reagira na posa- 
mezne pojave v gospodarstvu ali družbenih službah, in kako lahko te pojave 
kvalitetno, razumljivo in pravočasno analizira? Nadalje je važno ugotoviti, kako 
na osnovi analiz uprava pripravlja gradiyo za skupščino in svete ter če je to 
gradivo dovolj izčrpno, poglobljeno, jasno in pravočasno pripravljeno. Skratka, 
treba je oceniti, kako se občinska uprava vsebinsko in metodološko usposablja 
za svojo novo funkcijo. 

V razgovoru, ki sem ga imel s predsednikom občinske skupščine in neka- 
terimi odborniki, sem ugotovil, da je občinska uprava na tej poti svojega pri- 
lagajanja napravila zelo majhen korak naprej. Najvažnejša negativna ugoto- 
vitev je bila ta, da občinska uprava, kot strokovni organ samoupravljanja, zelo 
počasi reagira na posamezne gospodarske pojave. Tako so priporočila, ki jih 
občinska skupščina ali sveti sprejemajo, večkrat že prepozna in zato tudi ne- 
učinkovita. Sicer to ne velja samo za občinsko upravo, temveč velja ista ugo- 
tovitev tudi za odbornike. Tudi ti so glede pomembnih dogajanj in pojavov v 
gospodarstvu ali v družbenih službah največkrat pasivni. Svojo aktivnost želijo 
dokazati šele s priporočili, to vse skupaj pa se oddaljuje od resničnega samo- 
upravljanja in vzbuja čedalje močnejši občutek diktiranja. 

S čim zagovarjajo^ v občinski upravi tako delo? Na prvem mestu s slabo 
kadrovsko zasedbo, predvsem s pomanjkanjem uslužbencev z višjo in visoko 
izobrazbo, zlasti ekonomistov in pravnikov. Zato so tudi analitske službe bolj 
registrator končnih podatkov kot pa ocenjevalci gospodarskih in družbenih po- 
javov. Službe za organizacijo, metodo in tehniko dela v občinski upravi so zelo 
slabe. Vzrokov za to je več. Na eni strani izhajajo iz dosedanjega sistema šti- 
pendiranja, ki je bolj upošteval socialne razloge kot pa dejanske potrebe. Sicer 
pa pregleda kadrovskih potreb še sedaj večina občin nima. Pomemben razlog 
je tudi v prevelikih razlikah pri osebnih dohodkih med visokošolci, ki so zapo- 
sleni v občinski upravi in njihovimi vrstniki v gospodarskih organizacijah. Po- 
vem samo za primer, da so se v gospodarskih organizacijah v naši občini osebni 
dohodki povečali za 36 °/o v času, ko so se osebni dohodki v občinski upravi 
povečali samo za 10 fl/o. Draginjski dodatek so v vseh delovnih organizacijah 
delili v višini od 2000 dinarjev navzgor, tudi do 6000 dinarjev, medtem ko je 
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občinska uprava delila draginjski dodatek samo v višini 1500 dinarjev. Vrsta 
teh nerešenih vprašanj povzroča, da predsednik občinske skupščine, vsaj v naši 
občini, 80 fl/o svojega delovnega časa porabi za reševanje notranjih problemov 
uprave in le preostali del svojega časa posveča delu s skupščino in sveti. 

Po vseh teh ugotovitvah prihajam do zaključka, da bomo našo občinsko 
uprava le s težavo iztrgali iz okvirov starega načina dela ter administrativne 
miselnosti, v občinski upravi tudi ne bo širšega odločanja vse dotlej, dokler ne 
bomo rešili njenega doslej še nerešenega materialnega vprašanja. 

Občinska uprava ter občinska skupščina in njeni organi bodo lahko v ce- 
loti izpolnjevali svojo vlogo, v katero jih postavlja nova ustava, šele takrat, ko 
bodo tudi v materialnem smislu postavljeni na drugačno podlago, namreč na 
takšno, kakršno določa ustava. Rešitev tega vprašanja, razumljivo-, še vedno 
iščemo v spremembi delitve narodnega dohodka. Kadar analiziramo samo- 
upravljanje v naši komuni, vedno znova ugotavljamo, kako ta zahteva postaja 
vedno bolj aktualna in upravičena. To omenjam predvsem zaradi tega, ker se 
nahajamo neposredno pred pripravami za družbeni plan za prihodnje leto- in 
pred uskladitvijo vrste zakonskih predpisov z načeli nove ustave, pri čemer 
nikakor ne-smemo pozabiti na ustrezno rešitev materialnih vprašanj uprave. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Anton Gregorič, poslanec 
iz občine Ptuj. 

Anton Gregorič: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi 
bom obravnaval tisti del gradiva, pripravljenega za današnjo sejo, ki govori o 
metodologiji zbiranja raznih statističnih in drugih podatkov, ter o- stanju, 
kakršno je v tem pogledu danes v občinah in okrajih. 

Stalno ugotavljamo, tako v občinah kot v delovnih organizacijah, da pred- 
stavlja večtirnost zbiranja raznih statističnih in drugih podatkov za vse veliko 
breme, hkrati pa povzroča neresnost in površnost v sestavljanju analiz, ker se 
to delo opravlja z določeno dozo negodovanja. 

Na osnovi podatkov, ki so bili zbrani v dveh občinah in v skupščini okraja 
Maribor, navajam, kdo vse zbira razne podatke. Ti podatki so v veliki meri 
tudi enaki, ali pa se le malenkostno razlikujejo. Podatke zbirajo državni organi 
— zvezni, republiški, okrajni in občinski — zbornice — zvezne, republiške in 
okrajne — narodne in komunalne banke, komunalni zavodi za socialno zava- 
rovanje, inštituti, združenja, družbeno-politične organizacije — in še vrsta dru- 
gih, ki jih zbirajo v manjšem obsegu. Tako se izvajajo različne ankete in popisi, 
sestavljajo letna, polletna, tromesečna, mesečna, dnevna in druga poročila, pri 
vsem tem pa se vodijo še razne kartotečne knjige, zapisniki, seznami itd. 

Zavedamo se, da je treba zbirati nekatere statistične in druge podatke, brez 
katerih ne bi mogli spremljati gibanja gospodarstva, potreb socialnih- služb in 
podobno, zaradi česar ta služba mora obstojati. Vendar mora biti tako orga- 
nizirana, da se izključi večtirnost. Pri sedanjem stanju pa to terja mnogo ne- 
potrebnega dela in finančnih stroškov. Se hujše pa je to, kar sem ugotovil v 
občinah, kjer sem se razgovarjal, namreč da so takšni načini zbiranja podatkov 
zaradi napačne informiranosti čestokrat povzročili tudi nepravilno ukrepanje. 
Ce bi mogli izračunati stroške in škodo, ki nastaja zaradi večtirnosti, bi verjetno 
ugotovili, da se brez potrebe trosijo težki milijoni. 

Da ne bi ostal samo pri ugotovitvah, bom podal nekoliko predlogov za od- 
pravo sedanjega nevzdržnega stanja. 

13* 
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Z radikalnimi predpisi bi bilo treba preprečiti, da vsak organ ali organi- 
zacija samostojno odloča o zbiranju statističnih in drugih podatkov in za zbi- 
ranje teh podatkov sestavlja nestrokovno metodologijo. V zveznem in repu- 
bliškem merilu naj bi se z zakonom določil enoten organ, o čemer smo danes že 
govorili, ki bi bil z dodatnimi nalogami edini upravičen zbirati podatke. V iz- 
jemnih primerih, kadar bi bilo to res neobhodno potrebno, pa naj bi ostali, 
predvsem strokovni organi in organizacije zbirale podatke le s posebnim dovo- 
ljenjem pristojnega organa. Organom in organizacijam v bodoče ne bi smeli 
dovoljevati, da sami predpisujejo način vodenja najrazličnejših evidenc. Tako 
kot zbiranje podatkov, bi morali tudi evidence, razne kartoteke, knjige itd., ure- 
jati z zakonom ali s posebnimi predpisi, in le v izjemnih primerih s posebnim 
pooblastilom pristojnega organa. 

Vse vrste zbiranja podatkov bi bilo treba v bodoče uskladiti z načrti dela 
občinskih svetov, občinskih skupščin, uprave in strokovnih služb na vseh stop- 
njah, . od občine do republike. To bi bilo potrebno zaradi tega, ker posamezne 
službe, bodisi sekretariati ali oddelki okrajne oziroma občinske uprave zahte- 
vajo podatke ločeno, kasneje pa se ugotovi, da se ob anketi zahteva le kak nov 
podatek, ostali so pa isti, kot so jih zahtevali drugi organi. 

V vseh primerih, kjer ne bi šlo za zbiranje podatkov ali vodenje evidenc v 
splošnem državnem interesu, bi bilo verjetno dobro predpisati določilo, da stro- 
ške za zbiranje podatkov in vodenje evidenc, ki niso1 v splošnem državnem inte- 
resu, financira organ oziroma organizacija, ki take podatke ali evidence zahteva. 
Tudi to bi bil primeren ukrep za preprečevanje nesmotrnega zbiranja podatkov. 

Po izračunih v upravi občine Ptuj sta z zbiranjem raznih izrednih podatkov 
skoraj iste vsebine' v občinski upravi stalno' zaposlena dva uslužbenca. K temu 
izračunu pa je treba dodati še delo uslužbencev v delovnih organizacijah, stro- 
ške posameznih posvetovanj in razgovorov O' sestavi takšnih pregledov ter ma- 
terialne stroške pri papirju in raznih telefonskih pogovorih. Da bi na tem pod- 
ročju odpravili odvečno delo in dosegli potreben napredek, predlagam našemu 
zboru, da priporoči Republiškemu sekretariatu za proračun in občo upravo, 
da prouči organizacijo te službe zaradi njenega poslovanja na bolj racionalnih 
osnovah. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Zoran Pire, po- 
slanec Republiškega zbora. 

Zcran Pire: Tovarišice in tovariši poslanci! Že nekaj govornikov je 
omenilo vprašanje inšpekcijskih služb, toda kljub temu mi dovolite, da tej raz- 
pravi dodam nekaj svojih misli. 

V stališčih, ki jih je sprejel ta zbor 28. februarja letos, je med drugim re- 
čeno: »Vzrok slabosti v delu inšpekcij je zlasti v neustrezni kvalifikacijski 
strukturi inšpektorjev in v tem, da delovna mesta niso zasedena. Občinske 
skupščine naj podvzamejo ukrepe za hitrejše izboljšanje obstoječega stanja. Ob- 
činske skupščine naj poiščejo take oblike organizacije inšpekcijskih služb, ki 
bodo zagotovile njihovo večjo samostojnost in večjo kvaliteto nadzora.« 

Glede kadrovskega sestava in zasedbe delovnih mest lahko trdim, da se 
stanje ni spremenilo in bi danes lahko sprejeli enaka stališča. Številčno stanje 
inšpektorjev, kakor tudi njihova strokovna usposobljenost, je še vedno neza- 
dovoljiva. Tako na primer kar 31 občin, to je polovica vseh občin v Sloveniji, 
še vedno nima gradbene inšpekcije ali pa je ta postavljena samo na papirju. V 
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62 občinah imamo vsega 27 gradbenih inšpektorjev, še od teh pa je 15 takih, ki 
so obremenjeni še z vsemi mogočimi drugimi zadevami. Od 18 gradbenih in- 
špektorjev v okraju Ljubljana jih je, na primer, kar 14 brez primerne izobrazbe. 
Kaže, da je kadrovsko stanje iz različnih vzrokov prav v gradbeni inšpekciji 
najtežje. Vendar pa je bil pomen te inšpekcije izredno jasno poudarjen zlasti v 
akcijah, ki so bile izvedene v zadnjem času. 

Glede na število objektov nadzorovanja bi bilo za uspešno delo tržne in- 
špekcije v naši republiki potrebnih najmanj 160 tržnih inšpektorjev, dejansko 
pa jih imamo le 92, pri čemer so všteti republiški, okrajni in občinski inšpek- 
torji. Vendar na prvi pogled kaže, da je ta inšpekcija glede na veljavno siste- 
mizacijo delovnih mest še kar zadovoljivo zasedena. Strokovna struktura ka- 
drov v tržni inšpekciji se v zadnjem času ni popravila in imamo še vedno 2 in- 
špektorja z nižjo strokovno izobrazbo, 69 s srednjo, 12 z višjo in le 9 z visoko. 
Glede na obseg in vsebino nalog bi bila za ta delovna mesta potrebna višja ali 
visoka izobrazba s primerno prakso in s specializacijo. 

Navedena dva primera kažeta, da je prejšnja trditev točna. Postavlja pa se 
vprašanje, zakaj se stanje ne izboljša. Trdno sem prepričan, da kadrovski sestav 
inšpekcijskih služb ne bo boljši niti ne bodo delovna mesta zasedena, dokler 
bodo inšpektorji za svoje delo prejemali mesečne dohodke od 45 do 60 000 di- 
narjev, medtem ko lahko tak strokovnjak, kakršen bi inšpektor moral biti, za- 
služi v industriji ali trgovini z lahkoto dvakrat več. Čeprav se strinjam z izja- 
vami tovariša Šivica, menim, da je vprašanje nagrajevanja še vedno prven- 
stvenega pomena. 

Glede vprašanja organizacije inšpekcijskih, služb piše v poročilu Repu- 
bliškega sekretariata za proračun in občo upravo, da v večini tistih občin, ki so 
organizirale medobčinske inšpekcijske službe, ocenjuje, da se je ta organizacij- 
ska oblika izkazala za koristno, ker je po eni strani sploh omogočila vzposta- 
vitev določenih inšpekcijskih služb, po drugi pa pripomogla k večji samostoj- 
nosti inšpektorjev, njihovi polni zaposlenosti in učinkovitosti poslovanja. Stri- 
njam se z mnenjem, da je ta oblika po eni strani koristna, ker omogoča, da se 
enaki problemi na širšem območju obravnavajo enotno in- ker daje več mož- 
nosti za medsebojno sodelovanje inšpektorjev ter specializacijo. Ne more pa biti 
koristna takrat, ko z ustanovitvijo medobčinske inšpekcijske službe občinskega 
inšpektorja že prej ni zmogel svojega dela, preprosto razglasimo za medob- 
činskega. Tako ga zaposluje tudi druga občina, tista, ki je bila dosedaj brez 
njega. Tu pa nastopa vprašanje zmogljivosti človeka in perspektivnosti službe. 
Pri tem se pojavlja še dodatni problem, ki je v tem, da mora inšpektor sedaj 
služiti dvema ali več gospodarjem, katerih zahteve velikokrat niso v skladu z 
zakonom. Te izjave bi lahko podprl tudi s konkretnimi primeri. Navajajo se 
celo podatki o tem, da je bila taka reorganizacija ponekod celo povod za nepre- 
mišljeno zmanjševanje števila inšpektorjev. 

Smatram, da tudi v odlični organizaciji medobčinskih inšpekcijskih služb 
ne moremo govoriti o njihovi avtonomiji; še manj pa tam, kjer so te službe 
strogo občinske, pa čeprav organizirane v posebnih oddelkih. O res popolni 
samostojnosti medobčinskih inšpekcijskih služb bi verjetno^ lahko govorili samo 
v primeru, ko te službe ne bi bile niti materialno, niti disciplinsko vezane na 
lokalno upravo. Inšpekcijske službe morajo kontrolirati izvajanje pozitivnih 
predpisov, s katerimi družba kot celota izraža svoje interse, ki pa večkrat niso 
identični z lokalnimi težnjami. Zato še vedno prihaja do raznih intervencij, 
zaradi česar izostajajo inšpekcijski posegi v širšem interesu, marsikatere akcije 
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in ugotovitve inspekcije pa so brez učinka, kot pravilno ugotavlja poročilo za- 
časnega odbora. 

Poročilo začasnega odbora omenja tudi predpise o inšpekcijskih službah in 
predpise, katerih izvajanje inšpekcije nadzorujejo. Dovolite mi še o tem nekaj 
besed. 

Se vedno je vrsta predpisov, ki so razdrobljeni, nepregledni, neizvedljivi, 
neživljenjski in zastareli, medtem ko na drugi strani včasih manjkajo predpisi, 
ki bi bili nujno potrebni. Tako smo prišli v položaj, v katerem bi, na primer, 
tržni inšpektorji morali poznati in spremljati izvajanje približno 300 predpisov, 
ki sedaj obravnavajo promet z blagom in storitvami. Tudi problematika v grad- 
beništvu terja spremembe in prilagoditve gradbene zakonodaje. Delo in pri- 
stojnosti tehničnih inšpekcij še vedno niso ustrezno regulirane, čeprav je že te- 
meljni zakon o izgradnji investicijskih objektov iz leta 1961 napovedal izdajo 
zakona o tehničnih inšpekcijah. Podobnih primerov na teh in na področjih dru- 
gih inšpekcij je še vedno preveč. Zato bi bilo prav, da odgovorni organi tudi 
temu vprašanju posvetijo več skrbi. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Branko Korber, po- 
slanec iz občine Mozirje. 

Inž. Branko Korber: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji raz- 
pravi želim prispevati nekaj misli o delu komisij, ki rešujejo prošnje in pri- 
tožbe državljanov, ki jih le-ti naslavljajo na občinske skupščine ali višje organe 
takrat, ko so že izčrpali možnost, da bi rešili svoje probleme po redni uprav- 
ni poti. - 

Iz poročila začasnega odbora lahko povzamemo, da ta služba v vrsti občin 
še ni dobila svojega pravnega mesta, s tem pa tudi ne zadostnega zaupanja 
občanov, ki še vedno naslavljajo prošnje ali pritožbe na višje organe. Ti pa 
morajo za reševanje teh problemov povprašati ustrezne organe v občinskih 
skupščinah, ki dajejo svoja mnenja in predloge za reševanje teh zadev. V po- 
ročilu se po mojem mnenju pravilno ocenjuje pomen komisij za prošnje kot 
skupščinskih organov. Te komisije so izvoljene iz vrst odbornikov občinskih 
skupščin. Vprašanje zaupanja in uspeha dela teh komisij je predvsem vpra- 
šanje kadrovske izbire odbornikov, ki v njih delujejo in njihove zavzetosti za 
poglabljanje v zadeve, v katerih občani ne morejo reševati po redni upravni 
poti. Naloga komisije ni samo v tem, da rešuje in reši posamezne prošnje in 
pritožbe, temveč tudi da išče vzroke, zaradi katerih upravni organi že v rednem 
postopku niso mogli zadeve rešiti življenjsko in objektivno. Komisije bi mo- 
rale ob očitno nepravilnem reševanju zadev po upravni poti poročati na zase- 
danjih občinskih skupščin in zahtevati, da uprava izboljša svoje poslovanje, 
oziroma, da v bodoče odpravi napake, ki jih je naredila pri svojem delu. To pa 
seveda zahteva javnost dela komisije za prošnje in pritožbe. Verjetno ne zado- 
stuje, da te skupščinske komisije poročajo svoji skupščini samo enkrat letno, 
temveč bi bilo verjetno učinkoviteje, da bi komisije obveščale svoje skupščine 
občasno, oziroma vedno, kadar bi zasledile pri svojem delu pomembne nepra- 
vilnosti. S tem, bi takoj ugotovile vzroke slabega dela uprave in predlagale 
ukrepe, da se te napake odpravijo tudi v bodočem delu uprave. 

Ce izhajamo iz ugotovitve, da je boljše ali slabše delb komisije odvisno 
predvsem od članov komisije, to je kadrovskega izbora posameznih njenih čla- 
nov, potem se mi zdi, da je tudi od organizacijske oblike teh služb odvisno, ali 
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bo ta služba delovala boljše ali slabše. Pomena organizacijske oblike seveda tudi 
ne moremo podcenjevati. Komisijam morajo biti vsekakor zagotovljene brez- 
hibne tajniške usluge z uslužbenci, ki so čimbolj neodvisni od uprave. Vendar 
ni nujno, da se v vsaki občini ta služba organizira v okviru samostojnega 
organa občinske skupščine. Takšno gledanje, posebno če ga posplošimo tudi na 
druge naloge občinske uprave, bi nujno vodilo k močnemu večanju delovnih 
mest v upravi, k neizkoriščenosti upravnega kadra in v končni fazi k slabim 
možnostim nagrajevanja upravnih uslužbencev, s tem pa k znižanju kvalitete 
njihovega dela. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 30 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik Janez Hočevar: Preden zaključimo to točko dnevnega 
reda, mi dovolite, da spregovorim nekaj besed. 

Iz gradiva, ki je bilo predloženo zboru v razpravo' in iz današnje razprave 
izhaja, da je priporočilo zbora o nekaterih nalogah za izboljšanje dela občinske 
uprave pospešilo ukrepe za izboljšanje upravnega delovanja predvsem tam, kjer 
so občinske skupščine priporočilo obravnavale in sprejele ustrezne ukrepe. 
Kljub temu pa seveda še ne moremo trditi, da, so se v celoti uresničile smernice, 
ki jih daje priporočilo. Večina nalog, ki jih predvideva priporočilo za izbolj- 
šanje dela občinske uprave, je sicer res takih, ki zahtevajo daljše časovno ob- 
dobje, vendar pa- se je v današnji razpravi pokazalo, da bi se lahko več storilo 
za izboljšanje stanja na tem področju. Zato predlagam, da na osnovi današnje 
razprave, sugestij in predlogov, ki so jih dali poslanci in gostje, danes ne bi 
sprejemali nobenega novega akta, ker smatram, da je naše priporočilo vedno 
aktualno. Prav pa bi bilo, da bi naš odbor za proučevanje dela uprave in Re- 
publiški sekretariat za proračun in občo upravo izdelala ustrezen program s 
kratkoročnimi in dolgoročnimi nalogami, na osnovi katerega bi postopoma raz- 
pravljali o posameznih vprašanjih, ki so bila danes tu omenjena. Iz poročila in 
iz današnje razprave se namreč vidi, da je izboljšanje delovanja uprave obsežna 
naloga, ki se je ne moremo lotiti površno in mora zato naš zbor že globlje pro- 
nicati v posamezne probleme in iskati tudi določene rešitve. 

Mislim, da bi tak program, ki bi ga naredila naš odbor in Republiški sekre- 
tariat za proračun in občo upravo, moral predvsem obsegati načrt ukrepov za 
določeno obdobje, tako da bi naš zbor lahko spremljal izvajanje nalog, o kate- 
rih smo danes govorili. Predvsem moramo doseči, da bodo res vse skupščine 
razpravljale o izvajanju priporočila. 

Poleg tega naj bi odbor in sekretariat pogledala, kako je s pripravami za- 
kona o načelih za organizacijo uprave. Mislim, da bi bilo prav, če bi sprejeli 
zakon, ki bi vsaj v okviru določal načela za organizacijo uprave. Sugestija tova- 
riša Svetine je dobra, ker kaže na potrebo po takem zakonu. 

Danes je bilo ponovno govora o inšpekcijskih službah. Gotovo se spomnite, 
da smo< na eni od sej zbora v letošnjem letu razpravljali o reorganizaciji inšpek- 
cijskih služb. Ugotavljamo pa, da je na tem področju dosežen zelo majhen na- 
predek, zaradi česar opozarjam na naše stališče z dne 28. 2. 1964, naj Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije organizira in aktivno spremlja delo pri urejanju 
celotne problematike inšpekcijskih služb. S tem v zvezi naj poskrbi tudi za 
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hitrejše priprave predloga za uskladitev obstoječih predpisov, ki zaostajajo za 
dinamičnim družbenoekonomskim razvojem. Pri predlogu zakona o organi- 
zaciji republiške uprave, ki bo zajel tudi področje inšpekcijskih služb, naj Iz- 
vršni svet upošteva stališča in mnenja današnje razprave o problematiki in delu 
teh služb. O tem smo razpravljali februarja letdšnjega leta in mislim, da so 
stališča, ki smo jih takrat zavzeli, še vedno aktualna, zato bi bilo prav, da bi 
naš odbor skupaj s sekretariatom, in z Izvršnim svetom pripravil podrobnejše 
poročilo, da bi videli, kako1 se stališča izvajajo. 

Popolnoma se strinjam z mnenjem, da je treba napraviti red pri zbiranju 
podatkov. Seveda pa bi bilo> treba v tej zvezi spregovoriti tudi o organizaciji 
statistične službe. Popolnoma se strinjam s predlogom tovariša Gregoriča, naj 
se to vprašanje strokovno prouči skupaj z vsemi zainteresiranimi činitelji. Naš 
odbor in sekretariat naj zato vključita v svoj delovni program tudi to nalogo. 

Nadaljnje vprašanje zadeva poenostavitev postopkov v upravi. Mislim, da 
bi si morali ustrezni činitelji zelo resno prizadevati, da stvar premaknejo z 
mrtve točke. O poenostavitvi postopkov že dolgo časa govorimo in pišemo. Ver- 
jetno so tudi bili izvršeni majhni premiki v delu občinske uprave, vendar le 
tam, kjer lahko uprava res sama nekaj podvzame, je pa precej stvari, ki so 
odvisne od zveznih zakonov. 

Zato bi morala naš odbor in Republiški sekretariat za proračun in občo 
upravo, vključno z ostalimi sekretariati v republiški upravi, o tem vprašanju 
pripraviti posebno poročilo, ker ne moremo imeti še ene seje zbora zaradi po- 
novnega obravnavanja zadeve, o kateri smo razpravljali že konec lanskega 
leta. Zato apeliram na Izvršni svet in na druge činitelje, ki imajo vpliv na po- 
enostavitev postopkov, da se resneje lotijo tega problema. 

V delo odbora bi morali vključiti tudi problem, ki smo se ga v pripravah 
za današnjo sejo zbora že nekoliko dotaknili, to je poenostavljanje postopkov 
pri zavodih, raznih ustanovah in organizacijah, ki imajo opravka z občinami. 
Dobili smo že poročila Zavoda za socialno zavarovanje, železnic, PTT, carine, 
banke in zavarovalnic. Tovariš Rozman je prej dejal, da bi bilo treba k temu 
pritegniti še nekatere organizacije in ustanove. Predlagam, da bi naš odbor 
skupaj s sekretariatom tudi o tem vprašanju pripravil poročilo, ker gre zato, 
da se razne ustanove in organizacije res intenzivno vključijo v prizadevanja za 
poenostavitev postopkov. 

V zvezi s kadri v upravi se pojavlja cela vrsta vprašanj, ki se nanašajo na 
delitev dohodka, stimuliranje strokovnjakov v upravi, štipendiranje, dopolnilno 
usposabljanje in podobno. Verjetno bi morali v okviru razprav o sedemletnem 
planu kadrovsko vprašanje še posebej obravnavati. 

Mislim, da bi morali zavzeti trdno stališče, da se število uslužbencev v ob- 
činski upravi ne sme povečati. Naš odbor za proračun je v pripravah na raz- 
pravo o proračunu za prihodnje leto že zavzel stališče, da se število uslužbencev 
republiške uprave ne sme povečevati. Menim, da bi moral tudi naš zbor spre- 
jeti tako stališče. Predvsem bi se morali boriti za spremembo kvalifikacijske 
strukture v občinski upravi v dosedanjem okviru. To pa je zopet dolgoročna 
naloga, ki bi jo morali z vso vztrajnostjo izvajati v nekaj etapah. Ugotovili smo 
sicer, da imamo zadnjega pol leta v občinski upravi več pravnikov in več eko- 
nomistov, kot smo jih imeli decembra lanskega leta, vendar je to število spričo 
fluktuacije in spričo povečanih nalog, ki jih ima občinska uprava, zlasti v po- 
gledu kvalitete, izredno majhno in ne zadovoljuje potreb. 
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Kot sem že omenil, bo naš zbor razpravljal v okviru smernic za sedemletni 
razvoj Slovenije še posebej o razvoju uprave v tem času. V tej smeri so že 
napravljene neke analize in bomo verjetno že konec letošnjega leta lahko raz- 
pravljali o smernicah dolgoročnega razvoja uprave. Zaradi tega bi moral naš 
odbor s sekretariatom pripraviti ustrezen material za to razpravo. 

Mislim, da so to nekatere osnovne naloge našega začasnega odbora, ki bo 
seveda sodeloval z občinskimi skupščinami in z Republiškim sekretariatom za 
proračun in občo upravo. Odbor pa prosim, da o svojem delovnem programu 
obvesti poslance tako, da bo zbor lahko spremljal to široko problematiko in 
aktivno sodeloval v odpravljanju vzrokov, ki ovirajo r.azvoj uprave. O tem sem 
se že dogovoril s tovarišem sekretarjem dr. Rozmanom in s tovarišem Drnov- 
škom, predsednikom našega odbora, ki se z mojim predlogom v glavnem stri- 
njata. Ali ima kdo1 kakšno- pripombo? (Nihče.) Ali se strinjate s predlaganimi 
sklepi? (Poslanci se strinjajo.) Ker se strinjate, zaključujem to točko dnevnega 
reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o obli- 
kovanju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je Skupščini SR Slovenije po prošnji 
našega zbora predložil Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo. 

Prosim republiškega sekretarja za zakonodajo in organizacijo, dr. Branka 
Premroua, da da k pismenemu poročilu še ustno obrazložitev. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! Ko 
danes po dobri polovici leta ponovno obravnavamo v tem zboru vprašanje kra- 
jevnih skupnosti, ugotavljamo v predloženem gradivu, da stvari v navedenem 
razdobju niso napredovale tako-, kot smo si želeli in da je stanje v večini občin 
v bistvu ostalo tako, kakršno je bilo v času sprejemanja občinskih statutov. 
Danes, ko bi morali ugotavljati, kako se krajevne skupnosti vživljajo v praksi 
kot samoupravne skupnosti občanov v novih pogojih, moramo ugotoviti, da kra- 
jevne skupnosti, razen v manjšem številu občin, niti dejansko, niti pravno še 
niso vzpostavljene in da ni pričakovati, da bi brez določene pomoči in inter- 
vencije, zlasti s strani občin, lahko v kratkem času zaživele v ustrezni formi in 
z ustreznimi funkcijami. 

V predloženem gradivu smo poskušali dati čimbolj verno sliko dejanskega 
stanja na terenu. Izognili smo se vsakemu idealiziranju, vsakemu ponavljanju 
visokih načel, za katere mislimo, da jih danes še ni mogoče realizirati, držeč 
se principa, da iz malega raste veliko. Razen tega pa smo poskušali izraziti tudi 
svoja mnenja o reševanju posameznih vprašanj v zvezi s krajevnimi skup- 
nostmi, zlasti tistih, ki so po našem mnenju ključna in, ki bi utegnila, če bodo 
napačno postavljena, imeti tudi neugodne posledice za nadaljnji razvoj in delo 
krajevnih skupnosti. 

Ne glede na izčrpnost, ki smo jo skušali doseči v tem gradivu, mi dovolite, 
da za uvod v razpravo poudarim dvoje tez, ki bi morale biti po našem mnenju 
izhodišče pri obravnavanju problematike krajevnih skupnosti. 

Ti izhodiščni tezi sta: 
1. da pomenijo krajevne skupnosti sestavni del našega družbeno-političnega 

mehanizma, brez katerega si ne moremo predstavljati zadovoljivega funkcio- 
niranja družbeno-političnih skupnosti, zlasti občin; in 
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2. da je treba ustvariti realen koncept krajevne skupnosti, ki bo po eni 
strani v skladu s potrebami in možnostmi posameznih naselij ali teritorialnih 
območij in, ki bo po drugi strani v skladu s potrebami ter možnostmi občine 
kot celote. 

V dosedanji obravnavi krajevnih skupnosti sta bila navedena elementa pre- 
malo poudarjena, kar tudi to do neke mere pojasnjuje relativno pomanjkanje 
zavzetosti v občinah za hitrejšo in pogumnejšo akcijo v zvezi z ustanavljanjem 
krajevnih skupnosti. 

Dejstvo je, da naša občina v obstoječih teritorialnih okvirih, tudi ob naj- 
ugodnejših finančnih, kadrovskih, prometnih in drugih pogojih, ne more zado- 
voljevati potreb občanov, zlasti na področju tako imenovanega družbenega 
standarda neposredno preko svojih organov, zavodov in drugih organizacij, ki 
operativno opravljajo določene službe na posameznih področjih. 

Zlasti je problematično zadovoljevanje potreb občanov na območju izven 
I centra občine. Celo v sorazmerno nerazvitih naseljih se pojavlja na današnji 

stopnji razvoja vrsta zadev, ki so skupnega pomena za vse občane, predvsem na 
področju komunalnega standarda in, ki jih je treba neodložljivo opravljati, pa 
občina s svojimi organi in organizacijami tega ne zmore. V bolj razvitih ali celo 
v zelo razvitih naseljih je takih zadev še neprimerno več, so neprimerno bolj 
zahtevne in tudi bolj pestre. 

Krajevna skupnost je prav tista samoupravna organizacija občanov, ki 
pokriva vrzel, ki jo> občina ne more pokriti, ali pa jo pokriva nezadostno in z 
velikimi težavami. Prepričani smo, da je tudi od krajevnih skupnosti v pre- 
cejšnji meri odvisen razvoj naših podeželskih. naselij, ki jih ne smemo pre- 
pustiti pozabi, in s tem tudi splošna podoba naše dežele. Danes smo priča, 
da na določenih področjih podeželska naselja stagnirajo ali celo izumirajo. Ne 
mislimo, da lahko krajevna skupnost zaustavi navedeni proces, ki je do neke 
mere nujen in je povezan s splošnim družbenim razvojem. Mislimo pa, da je 
lahko prav od krajevne skupnosti močno odvisno, kakšne bodo razmere na 
našem podeželju glede splošnih pogojev življenja in prebivanja; ali bodo za 
občana z današnjimi zahtevami vsaj do neke mere ustrezne oziroma ali bodo 
same po sebi povzročale razseljevanje podeželja, ne glede na splošne razvojne 
interese naše družbene skupnosti. Mislimo, da si zlasti v naši republiki ne 
moremo privoščiti politike, ki bi pomenila zanemarjanje podeželja, ker bi to 
neizbežno povzročalo vrsto nadaljnjih problemov na različnih družbenih pod- 
ročjih. 

Čeprav je krajevna skupnost samoupravna organizacija občanov in se mo- 
rajo občani sami odločati zanjo ter se izjaviti glede vseh bistvenih vprašanj, 
ki zadevajo njeno ustanovitev, pa je obenem tudi del našega političnega sistema, 
s katerim je treba računati. Krajevna skupnost ni več podaljšana roka občine, 
kot so bili krajevni odbori. Vendar pa opravlja v bistvu občinske naloge in 
zato razbremenjuje občino prav tam, kjer občina najtežje zadovoljuje potrebe 
občanov. 

Zato je odveč poudarjati, kakšen bi moral biti interes naših občin, da se 
čimprej formirajo krajevne skupnosti in da tudi dejansko zažive, ne morda 
povsod, ampak tam, kjer je to nujno potrebno. 

Drugo in osnovno, kar izhaja tudi iz predloženega gradiva, pa je realnost 
koncepta krajevnih skupnosti. Nerealen koncept krajevnih skupnosti že sam po 
sebi zavira nastanek krajevnih skupnosti, po drugi strani pa vodi krajevne 
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skupnosti v določeno smer, ki bi se je po našem mnenju morali izogibati, marveč 
v smer profesionalne organizacije, ki bi imela funkcije nekakšne ipodobčine. 

Nerealen bo koncept krajevnih skupnosti z razširjenimi, kompliciranimi in 
abstraktno postavljenimi nalogami, brez ozira na to, kaj je na določenem ob- 
močju res neobhodno potrebno in kaj lahko dejansko mobilizira občane. 

Zato v tem gradivu poudarjamo, da je treba krajevne skupnosti na pode- 
želju graditi na tradicijah dosedanjih krajevnih odborov, kjer so bili ti doslej 
aktivni in učinkoviti. 

Občani sami najbolj čutijo, v čem so njihove skupne potrebe. Danes so 
morda to le vaške poti, pokopališče, morda tudi javna razsvetljava v naselju, 
jutri pa bodo lahko opravljali že tudi druge naloge v zvezi z reševanjem pro- 
blematike na področju socialnega varstva, šolstva, prosvete itd. Ce pa že danes 
stopamo pred občane z določenim maksimalnim in abstraktnim programom, smo 
takoj pri ugotovitvi, da tega ni mogoče uresničevati v ozkih mejah, v katerih 
so doslej delali krajevni odbori ali stanovanjske skupnosti, temveč le na ob- 
širnem območju nekdanjih občin. S tem se neposredno povezuje vrsta vprašanj, 
ki zapletajo problematiko krajevnih skupnosti in pačijo njen značaj. Veliko 
območje zahteva tudi komplicirano organizacijo in profesionalne uslužbence, 
to pa hkrati zahteva velika in stalna sredstva iz občinskega proračuna. Na nepo- 
sredno pobudo občanov, ki naj bi bila primaren činitelj v krajevni skupnosti, 
ni mogoče več računati. Na vse to se vežejo predstave o podobčini, ki lahko 
opravlja tudi določene upravne naloge in sploh funkcionira kot podaljšana 
roka občinske uprave. 

Upoštevaje te osnove je treba glede na problematiko, ki se kaže na terenu, 
zavzeti v tem zboru jasna stališča o temeljnih vprašanjih, ki zadevajo krajevne 
skupnosti in jih tudi na ustrezen način publicirati. Vprašanja so znana: 

Prvič, vprašanje območja krajevnih skupnosti; drugič, naloge krajevnih 
skupnosti na podeželju; tretjič, naloge krajevnih skupnosti v mestu, s posebnim 
ozirom na problematiko uslužnostnih dejavnosti po odpravi servisov; četrtič, 
vprašanje financiranja krajevnih skupnosti; petič, vprašanje organizacije ozi- 
roma organov krajevnih skupnosti; šestič, stanje administracije krajevnih skup- 
nosti; sedmič, vprašanje statutov krajevnih skupnosti in osmič, vprašanje od- 
nosov med organi občine in krajevnimi skupnostmi. 

V svojem gradivu smo poskusili prikazati stanje, kakršno je, pa tudi kolikor 
mogoče jasno izraziti stališče pri reševanju odprtih vprašanj. Zato mislim, da 
tega v teh uvodnih besedah ni treba ponavljati. Upam, da bo razprava obširna 
in da bo-z ustrezno tehtno argumentacijo iz prakse obravnavala vsa prikazana 
in eventualna druga vprašanja, ki jih je treba danes razčistiti in glede katerih 
naj bi se nakazala tudi jasna usmeritev za neposredno akcijo, kakor tudi za 
nadaljnje delo v zvezi s krajevnimi skupnostmi v naših občinah. 

Hvala lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Z vprašanjem oblikovanja krajevnih 
skupnosti v Sloveniji se je ukvarjal tudi naš začasni odbor, ki vam je poslal 
pismeno poročilo, katerega ste prejeli. 

Prosim še predsednika odbora, Martina Koširja, za ustno obrazložitev. 

Martin Košir: Tovarišice in tovariši poslanci! Začasni odbor za pro- 
učitev vprašanj krajevnih skupnosti je na osnovi stališč, ki jih je sprejel naš 
zbor dne 28. aprila 1964, spremljal priprave in oblikovanje krajevnih skupnosti 
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v Sloveniji. Zaradi tega je odbor skupaj z Republiškim sekretariatom za zako- 
nodajo in organizacijo in z Glavnim odborom Socialistične zveze delovnega 
ljudstvo Slovenije organiziral obiske in razgovore v nekaterih občinah v Slo^- 
veniji. 

Namen razgovorov je bil ta, da bi, kolikor se da konkretno, na terenu ugo- 
tovili vzroke oziroma elemente, ki vplivajo na proces ustanavljanja krajevnih 
skupnosti, in seveda tudi razloge, zaradi katerih občine prepočasi uveljavljajo 
stališča našega zbora. Poudariti moram, da si ne domišljamo, da so bila naša 
stališča prav v vsem najbolj pravilna in da samo na njihovi osn,ovi lahko vodimo 
akcijo. Vendar pa so naša stališča in razprava, ki je bila v zboru, le spodbudila 
razpravo o problemih krajevnih skupnosti, in sprožila še celo vrsto različnih 
razprav in mnenj. 

Zdi se mi pravilno, da je več različnih pogledov na te probleme, kajti 
konfrontacija različnih stališč, ki se v zvezi s tem pojavljajo, nas lahko pripelje 
do< ugotovitve čimbolj objektivnih pogojev in do najboljših rešitev problemov 
krajevnih skupnosti. 

Na terenu smo želeli tudi ugotoviti, kako se v občinskih statutih uveljav- 
ljajo načela neposrednega odločanja občanov in kateri razlogi preprečujejo 
hitrejše ustanavljanje krajevnih skupnosti. Dalje nas je zanimalo kako urejajo 
probleme občanov izven krajevnih skupnosti; kakšno je stanje na območjih, 
kjer je bilo največ problemov in največ razprav; kakšna so stališča občanov 
glede območij in načina ustanovitve krajevnih skupnosti; s kakšnim aktom je 
določeno območje, ali s statutom ali s posebnim odlokom; ali je območje dolo- 
čeno ali pa so si ga izbrali občani sami; kako je s predlogi statutov krajevnih 
skupnosti in kakšni so problemi, ki se v zvezi s tem pojavljajo; kako je urejeno 
financiranje dejavnosti krajevne skupnosti; kako je s problemi organizacije; 
kakšno pomoč nudijo občine pri formiranju in delovanju krajevnih skupnosti; 
kakšna je vloga odbornikov občinske skupščine itd. 

Iz poročila Republiškega sekretariata za zakonodajo in organizacijo ter 
poročila našega odbora je razvidno, da je na terenu še vedno veliko različnih 
mnenj o problemih oblikovanja krajevnih skupnosti in se ob tem pojavljajo 
tudi določene nejasnosti. 

S stališči, ki jih je naš zbor sprejel meseca aprila letos, se je naš zbor 
vključil v reševanje te problematike. Pomoč in rešitev nekaterih problemov 
naj bi bila v tem, da zagovarjamo v naših stališčih elastičnosti politike obliko- 
vanja krajevne skupnosti in se ne zavzemamo za toge organizacijske oblike. 
Vsebina in organizacija krajevne skupnosti naj se prilagaja konkretnim potre- 
bam in razmeram območja, kjer se krajevna skupnost formira. Želeli smo, da 
občine v svojih statutih jasneje opredelijo način ustanovitve krajevne skup- 
nosti, območja, organizacijo in pravice krajevne skupnosti ter oblike samo- 
upravljanja v naseljih. Če bi analizirali nekatere občinske statute, bi ugotovili, 
da je v občinskih statutih naštetih zelo veliko nalog, ki naj bi jih krajevna 
skupnost reševala, včasih skoraj več, kot pa bi jih morala reševati občina. To 
pa tudi pojasnjuje, zakaj so se formirala zelo široka območja krajevnih skup- 
nosti in zakaj prihaja tudi do zahtev po velikih sredstvih in po administrativnem 
aparatu, ki naj bi izvrševal naloge, ki so določene v statutih. 

O oblikovanju območij je bilo dosti razprav in različnih mnenj. Zaradi 
tega je tudi na terenu mnogo različnih rešitev. V mnogih primerih ta problem 
še ni rešen niti statutarno niti dejansko ali pa obstojajo samo posamezni pred- 
logi, posebno v občinskih odborih Socialistične zveze delovnega ljudstva. Močno 
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se poudarja težnja po veliki krajevni skupnosti, zanemarja pa se vloga in 
izkušnje dosedanjih organizmov krajevne samouprave krajevnih odborov in 
stanovanjskih skupnosti. 

Do takih zaključkov prihajamo tudi na podlagi podatkov v gradivu, po 
katerih je bilo v Sloveniji doslej 1470 krajevnih odborov in stanovanjskih skup- 
nosti, medtem ko se zdaj predvideva okrog 664 novih krajevnih skupnosti. 
V sedmih občinah, kjer je bilo doslej 272 krajevnih odborov in stanovanjskih 
skupnosti, zdaj predvidevajo 85 krajevnih skupnosti, medtem ko je ostalo 
število krajevnih organizacij Socialistične zveze delovnega ljudstva nespre- 
menjeno. To pomeni, da se teži k temu, da je organizacija Socialistične zveze 
delovnega ljudstva članu čimbolj blizu. Z organizacijo velikih krajevnih skup- 
nosti pa se nasprotno oddaljujemo od občana. To dejstvo kaže, da v razpravah 
o vsebini in vlogi krajevnih skupnosti mnogokrat nismo upoštevali dela in 
aktivnosti prajšnjih krajevnih odborov in stanovanjskih skupnosti, temveč smo 
menili, da je krajevna skupnost nekaj povsem novega, kar nima skoraj nobene 
zveze s prejšnjo prakso in s prejšnjim življenjem ter delom samoupravnih 
organizmov v komuni. 

Ko je ustava določila, da je krajevna skupnost samoupravni organ občanov 
na določenem območju, je s tem potrdila že obstoječe stanje in prakso naših 
delovnih ljudi. Zato ustava ni določila ničesar bistveno novega in ničesar po- 
sebnega, zaradi česar bi na terenu morali razpravljati o neki novosti, ampak 
gre po mojem mnenju v bistvu samo za obogatitev dosedanje prakse in za 
razširitev vsebine in dela dosedanjih organizmov. 

Iz nekaterih razgovorov, ki smo jih imeli na terenu, in tudi iz ustrezne 
ankete, je razvidno, kako si na terenu predstavljajo ustanovitev krajevne 
skupnosti. Nekateri nameravajo ustanoviti najprej poskusne krajevne skupnosti 
in šele na podlagi izkušenj, ki bi jih tako pridobili, bi nato ustanovili še druge 
krajevne skupnosti. Ponekod pravijo, da zbori volivcev sicer zahtevajo svojo 
krajevno skupnost, predvsem zaradi denarja, čeprav nimajo pogojev. Najbrž 
pa niti ne vemo, kakšni naj bodo ti pogoji in zakaj volivcem ne dovolimo 
ustanovitve krajevne skupnosti, če si jo želijo. 

V razpravah o ustanovitvi krajevnih skupnosti so ponekod zaradi pomanj- 
kanja sredstev sklenili, da ne bodo ustanovili krajevnih skupnosti in bodo še 
naprej obdržali krajevne odbore. 

Opazili smo tudi to, da ni razčiščeno vprašanje organov krajevne skupnosti, 
med njimi vloga vaških odborov, stalnih predsedstev zborov volivcev itd. 

Ljudje si želijo krajevnih skupnosti, ki bi radikalno spremenile delo dose- 
danjih krajevnih odborov, vendar še niso ustanovljene, ker še ne vedo, kako 
bi financirali njihove programe, tudi ni jasno, katere pristojnosti naj bi imela 
krajevna skupnost, čeprav vemo-, da je v statutih občine naštetih cela vrsta 
nalog, ki naj bi jih opravljala krajevna skupnost, vendar pa so te naloge hkrati 
tudi naloge občine. Nekateri nasprotno temu menijo, da gre samo za spre- 
membo firme krajevnega odbora. Po ugotovitvah našega odbora bi moral naš 
zbor obravnavati te probleme, hkrati pa tudi na ustrezen način spodbuditi 
občinske skupščine h globljemu razmišljanju o vseh problemih krajevne skup- 
nosti in k hitrejšemu ustanavljanju krajevnih skupnosti. 

Na terenu smo opazili, da je precej razprav o tem, kakšne so razlike med 
krajevno skupnostjo v mestu in krajevno skupnostjo v vasi. Odbor meni, da 
ne more biti vsebinskih razlik med eno ali drugo krajevno skupnostjo, temveč 
so lahko le razlike v oblikah in metodah dela. 
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Nadalje se javlja vprašanje financiranja krajevnih skupnosti. Znano je, 
da so bila v razpravi oblikovana o tem tudi stališča. Po prvem, ki se še danes 
pojavlja v nekaterih statutih, krajevna skupnost participira na dohodkih ob- 
činskega proračuna. Po drugem naj bi krajevne skupnosti dobivale dotacije od 
občine ah kogarkoli, brez določitve namena. Po tretjem, ki ima največ pri- 
stašev, pa naj bi bil program krajevne skupnosti podlaga za financiranje. Pred- 
vsem menimo, da bi moral biti program razvoja krajevne skupnosti tesno 
povezan s programom razvoja občine ter njegov sestavni del, ker so tudi sred- 
stva, ki jih občina deli, v bistvu sredstva, ki služijo za zadovoljevanje potreb 
občanov. Vse kar se stori za občane v krajevni skupnosti, je namreč vedno 
vključeno v dogajanja na območju občine. 

Mnogokrat se mi zdi, da se izgubljamo v raznih formalističnih, tehničnih 
in drugih vprašanjih ter o njih akademsko razpravljamo, namesto, da bi pri- 
sluhnili težnjam, željam in potrebam ljudi na terenu in jim pustili, da ustanovijo 
tako organizacijo, kakršno si sami želijo in kakršna jim je potrebna. 

Prav tako ne bi bilo treba, da si izmišljamo zbor občanov, zbor volivcev, 
svet krajevne skupnosti, izvršni odbor, vaški odbor, stalno predsedstvo zbora 
volivcev, svet potrošnikov, poravnalni svet, razne komisije, in tako dalje. Zdi 
se mi, da ustanavljamo toliko raznih organov, da je skoraj nemogoče, da bi 
začeli delovati in so že v samem začetku obsojeni na neuspeh. Naša stališča pa 
nasprotno zagovarjajo enostavnost in elastičnost ter hitro reagiranje na vse 
probleme posameznega območja, pri čemer se problemi rešujejo s pomočjo ob- 
čanov ali pa se preko organov krajevne skupnosti posredujejo občinski skupščini. 

Na koncu bi rad dodal še nekaj besed o vlogi odbornika občinske skupščine 
v krajevni skupnosti. Res nastaja določena razlika zato, ker je prejšnji od- 
bornik ljudskega odbora bil obvezno član krajevnega odbora. Zaradi tega je 
bil krajevni odbor podaljšana roka občine. Krajevni odbor je v glavnem tolmačil 
ukrepe občinskega ljudskega odbora in jih tudi zagovarjal. Krajevna skupnost 
pa je samoupravna enota, samoupravni organ in pravna oseba, zaradi česar 
občinski odbornik nanjo ni avtomatično vezan zaradi svoje funkcije v občinski 
skupščini. Vendar menim, da je odbornik občinske skupščine lahko pomemben 
tolmač potreb, želja in stališč občanov v občinski skupščini in da ravno on 
predstavlja zvezo med občani in občinsko^ skupščino. Zato mislim, da ni nobene 
potrebe po ponovni razpravi o tem, ali naj bo ta odbornik aktiven tudi v kra- 
jevni skupnosti, ker je povsem logična posledica funkcije odbornika občinske 
skupščine, da sodeluje z organi na terenu. Končno mora sodelovati s svojimi 
volivci tudi zato, ker je njim odgovoren, prav tako pa je odgovoren tudi kra- 
jevni skupnosti, ki jo< ti volivci oziroma občani sestavljajo. 

Razpravljali smo tudi o problemu administracije v krajevni skupnosti. Ce 
imamo veliko krajevno skupnost, ki obsega 30 pa tudi 40 naselij, pri čemer 
znaša oddaljenost naselij od centra 10 ali celo več kilometrov, je po< mnenju 
odbora jasno, da taka krajevna skupnost ni v skladu s funkcijo, ki naj jo 
krajevne skupnosti v našem sistemu imajo. Tako velika krajevna skupnost 
sama po> sebi terja administracijo in ustvarja težnje po izvrševanju funkcij 
oblasti, hkrati pa zanemarja želje in potrebe občanov. Nad občane se postavi 
velik krajevna skupnost, stalno predsedstvo zborov volivcev, vaški odbor kra- 
jevne skupnosti in občina. To pomeni, da se mora občan obrniti na štiri organe 
za rešitev svojega problema. Zato naš odbor nasprotuje profesionalizaciji kra- 
jevnih skupnosti ter meni, da je krajevna skupnost družbeni organ, ki deluje 
na prostovoljni osnovi ter ne potrebuje znatne administracije. Administrativno 
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pomoč krajevnim skupnostim bi lahko nudila občinska skupščina s svojimi 
krajevnimi uradi ali na drugačen primeren način. S tem v zvezi pa opažamo, da 
občine želijo ukinjati krajevne urade, ker smatrajo, da so ti po prenosu matične 
službe odveč in da tekoče naloge lahko rešujejo krajevne skupnosti tudi brez 
njih. Nasprotno temu pa zagotavljamo primere, da se prenašajo nekatere funk- 
cije upravnega značaja na krajevno skupnost, kar pa ni v redu in povzroča le 
povečanje administracije. 

Toliko o tem, tovarišice in tovariši poslanci! Oprostite, da sem vam vzel 
precej časa. Mislim, da ne bi bilo treba danes sprejemati kakih novih stališč, 
temveč je treba uveljaviti že sprejeta stališča z različnimi oblikami delovanja 
našega zbora in spodbujanjem na terenu. Menim, da so stališča dovolj široka, 
da se lahko organizacija krajevne skupnosti prilagodi konkretnim razmeram. 

Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Besedo ima Jožko 
Lojen, poslanec iz občine Šmarje pri Jelšah. 

Jožko Lojen: Tovarišice in tovariši poslanci! Razpravljati želim o 
nekaterih problemih, ki se pojavljajo ob razpravah in pripravah na formiranje 
krajevnih skupnosti in s katerimi sem se sam seznanil ob različnih priložnostih. 

V gradivu, katerega smo prejeli, je ugotovljena težnja posameznih občin 
po formiranju velikih krajevnih skupnosti. Ta ugotovitev je bila v času prvih 
razprav o krajevnih skupnostih točna, sedaj pa je stanje precej drugačno, vsaj 
v primerih, ki jih poznam. Takratne razprave so namreč temeljile na zelo široki 
dejavnosti krajevnih skupnosti, ki naj bi se predvsem odražala v različnih ser- 
visnih dejavnostih, z novim statusom servisov pa se je to prvotno mišljenje 
spremenilo. V času nadaljnjih razprav, za katere lahko trdim, da so bile dokaj 
temeljite, se je izoblikovalo mnenje, da se ustanovijo krajevne skupnosti povsod, 
kjer je težnja in interes občanov, pa četudi bodo te vsaj v začetku opravljale 
le del svojih samoupravnih pravic. Razprave so pokazale, da občani želijo teri- 

• torialno manjše krajevne skupnosti, predvsem take, ki jim bodo bližje ter bodo 
zato njihovi problemi bolj upoštevani in bodo tudi sami našli zanje najbolj 
ustrezno rešitev. Tako smo v naši komuni sprva predvidevali ustanovitev 6 kra- 
jevnih skupnosti, široke razprave na terenu pa so izoblikovale mnenje, da naj 
se formira 23 krajevnih skupnosti, verjetno pa tudi to število ni dokončno. 

V razpravah so se pojavljala tudi nekatera nerazčiščena vprašanja, ki so 
se nanašala predvsem na materialno bazo krajevnih skupnosti, profesionalizem 
itd.. Povsod oziroma v večini primerov težijo k temu, da bi se uvedel določen 
avtomatizem financiranja krajevnih skupnosti v tem smislu, da bi krajevne 
skupnosti participirale na določenih dohodkih občine. Taka težnja izvira pred- 
vsem iz mnenja, da bi na tak način zagotovljena sredstva bila bolj zanesljiva 
in stalnejša, ker je vsakoletna določitev sredstev ali pa financiranje po pro- 
gramu, za katero menim, da je najboljše, odvisno od proračunskih sredstev, 
s kakršnimi občina tisto leto razpolaga. Take težnje so bile zlasti močne v času 
prvih razprav, ko je bilo to ena od variant financiranja krajevnih skupnosti. 
Menim, da bo nov sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti omogočil, 
da bodo- občine v bodoče za delovanje krajevnih skupnosti namenjale večja 
sredstva, kot so jih doslej za krajevne odbore. 

Drugo nerazčiščeno vprašanje, ki tudi izvira iz prvih razprav, pa je vpra- 
šanje uslužbencev, ki naj bi se profesionalno zaposlili v krajevni skupnosti za 
opravljanje administrativnih zadev. Taka rešitev pa bi bila po mojih ocenah 
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nevarna, ker bi lahko povzročila mišljenje, da so krajevne skupnosti podaljšek 
občinske skupščine, občine v malem, in ne to, kar so po našem ustavnem sistemu, 
to je obogatitev sedanjih oblik krajevne samouprave. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednja govornica je Kristina Plut, 
poslanka iz občine Novo mesto. 

Kristina Plut: Tovarišice in tovariši poslanci! V statutu občine Novo 
mesto je krajevna skupnost opredeljena takole: »Krajevna skupnost je samo- 
upravna teritorialna skupnost, v kateri organizirajo občani komunalne, stano- 
vanjske, zdravstvene, socialne, prosvetne, kulturne, vzgojne in druge dejavnosti 
zaradi neposrednega zadovoljevanja svojih potreb ter potreb svojih družin in 
gospodinjstev in za razvoj naselij svojega območja.« Glede na te naloge kra- 
jevne skupnosti in težnje občanov smo se v naši komuni zaenkrat odločili za 
18 krajevnih skupnosti, ki naj bi se ustanovile na območjih prejšnjih 54 kra- 
jevnih odborov. 

Dosedanje delovanje krajevnih odborov na območju novomeške občine je 
pokazalo, da niso bili vsi delovni, saj je v dveh tretjinah odborov vladalo 
mrtvilo zaradi strukture prebivalstva, na teh območjih, iz katere ni bilo mogoče 
izbirati dovolj takih občanov, ki bi bili sposobni voditi ljudi in jim uspešno 
pomagati pri reševanju njihovih problemov, potreb in hotenj, čeprav lahko 
rečemo, da je bilo volje in pripravljenosti več kot sposobnosti in vztrajnosti. 
Občinska skupščina je v preteklih letih dodeljevala krajevnim odborom letno 
približno 12 milijonov dinarjev za drobne komunalne potrebe. Ta sredstva pa 
niso bila vedno< dobro in tudi ne v celoti izkoriščena, čeprav je na drugi strani 
tudi znano, da se je ta denar v kadrovsko- bolj razvitih krajevnih odborih res 
gospodarno uporabil in da so tudi prebivalci prispevali s prostovoljnim delom 
in s samoprispevki. Pri krajevnih odborih pa ni bilo mogoče najti razumevanja 
za skupne potrebe in v tej zvezi za združevanje finančnih sredstev, čeprav bi 
bilo včasih le tako mogoče zadovoljiti skupne potrebe. Do takega sodelovanja • 
je prišlo le na območju Trške gore, kjer sta dva krajevna odbora združila 
sredstva za dograditev vodovoda. Dejstvo pa je, da so ljudje v bolj razvitih 
krajevnih odborih pokazali veliko zaupanja v krajevne odbore in so se radi 
odzivali družbenemu reševanju vsakodnevnih in dolgotrajnejših problemov. Na- 
sprotno pa so ljudje v manj razvitih krajevnih odborih iskali rešitev le pri 
občinski upravi ali drugih občinskih forumih, hodili so torej mimo svojega 
krajevnega odbora k občinskim organom in le od njih zahtevali zadovoljitev 
svojih potreb, pa naj so bile te individualnega, družinskega ali širšega značaja. 
Če hočemo v bodoče s krajevno skupnostjo uspeti in ji dati resnično tako< vse- 
bino, kot jo predvideva naš občinski statut, ne smemo avtomatično in z gledišča 
geografske razdelitve spremeniti bivših 54 krajevnih odborov v krajevne skup- 
nosti, ker se zaradi pomanjkanja sposobnega kadra stanje ne bi bistveno spre- 
menilo. 

V oddaljenih vaseh in zaselkih na območju naše občine, kar velja zlasti 
za vso Suho krajino in ves predel pod Gorjanci, žive v glavnem le še starejši 
ljudje. Mladine tam skoraj ni več ali pa samo še prihaja z dela v industrijskih 
središčih domov počivat, ker pač v kraju zaposlitve še nima stanovanj. Od 
koga naj torej v teh krajih pričakujemo, da bo delal, se izobraževal in orga- 
niziral skupne akcije, ki bi bile potrebne, da bi krajevne skupnosti res našle 
svoje mesto in vsebino ter dosegle uspeh? Poleg omenjene kadrovske krize, 
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mimo katere pri tem problemu ne moremo in ne smemo, pa je pomembno tudi 
dejstvo, da je pri nas še veliko vasi, kjer ni šole, trgovine, pošte, obrtnikov, 
dobrih prometnih zvez in prostorov za zbiranje, skratka, ni dejavnosti, ki bi 
občine združevale in jim pomagale pri reševanju vsakdanjih vprašanj. Razen 
tega bi tudi finančna sredstva, razdrobljena med večje število krajevnih skup- 
nosti, bila manj učinkovita. Nadaljnji pomisleki k ustanovitvi manjših krajevnih 
skupnosti so tudi glede višine samoprispevka, ki bi ga lahko zbrala manjša 
krajevna skupnost glede tega, in koliko delovne moči bi lahko taka skupnost 
prispevala za opravljanje težjih fizičnih del. Ob tem je v naših razmerah treba 
upoštevati še dejstvo, da bodo nekatere krajevne skupnosti potrebovale kar 
največ pomoči. Ta pomoč pa bi bila zelo neučinkovita in zelo neredna, če bi se 
morala razdeliti na veliko število oddaljenih in težko dostopnih krajevnih skup- 
nosti, zlasti če upoštevamo, da bi jih bilo mogoče obiskovati samo ob večernih 
urah in le redko ob nedeljah. Res je, da bi bile manjše krajevne skupnosti 
psihološko trdnejše, bolj monolitne in humane, vendar se jim moramo iz ome- 
njenih razlogov za zdaj še odreči. 

Na terenu je v zvezi z ustanavljanjem krajevnih skupnosti bilo veliko 
razprav, organiziranih in neorganiziranih, v katerih se ljudje niso navduševali 
za večje število krajevnih skupnosti. Na Dvoru so se na primer celo odločili, 
da se priključijo Žužemberku, čeprav je bila za Dvor in okolico sprva pred- 
videna samostojna skupnost in.čepray ima Dvor precej pogojev za rast dokaj 
kvalitetne samouprave. Prej ali slej bo tudi na Dvoru samostojna krajevna 
skupnost, ker bodo pogoji za njeno ustanovitev kasneje ugodnejši. Prav gotovo 
so ljudje znali presoditi, kaj je za njihove koristi boljše, pri čemer so morali 
preboleti tudi nekaj lokalnega patriotizma, ko so se odločili, da se odpovedo 
sedežu krajevne skupnosti. 

Pri tem naj omenim še odločitev prebivalcev vasi okrog Novega mesta. 
Te vasi vsaka zase ne morejo ustanoviti krajevne skupnosti, če bi se pa združile, 
bi to krajevno skupnost sestavljale vasi, ki so v krogu razvrščene okoli mesta. 
Zaradi novogradenj predstavljajo te vasi že mala predmestja, iz katerih sta 
mala in srednja generacija skoraj v celoti zaposleni v novomeških podjetjih. 
Prebivalcem teh vasi tako ni kazalo drugega, kot da so se izrekli za novomeško 
krajevno skupnost. Seveda so ob tem bili še drugi razlogi, ki so govorili za 
tako opredelitev, saj imajo v Novem mestu osnovno šolo, trgovine, kulturne 
ustanove in druge institucije, ki predstavljajo nujne pogoje za krajevne skup- 
nosti, kot se jih trenutno zamišljamo. 

Pri mnogoštevilnih razpravah smo na terenu ugotavljali, da so ljudje že 
zaradi tradicije navezani na večja središča, ker so zanje pač življenjskega po- 
mena, pa naj bo ta pomen gospodarski, kulturni ali zabavni. Tako tudi nikjer 
ni bilo navdušenja za to, da bi bila bodoča središča krajevnih skupnosti na 
sedežih dosedanjih krajevnih odborov, kar kaže, da ljudje drugod pričakujejo 
rešitev za svoje koristi. Zato menimo, da 18 krajevnih skupnosti ne bo premalo, 
še posebej spričo dejstva, da bodo vsi občani v svojih krajevnih skupnostih spre- 
jemali svoje programe in jih bodo tudi izvajali. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Miha Ravnik, poslanec iz 
Gorice. 

Miha Ravnik: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi bi se 
želel na kratko dotakniti nekaterih vprašanj, ki se pojavljajo ob ustanavljanju 
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krajevnih skupnosti v odnosu do dosedanjih krajevnih odborov in stanovanjskih 
skupnosti. Iz poročila začasnega odbora našega zbora in Republiškega sekre- 
tariata za zakonodajo in organizacijo izhaja, da na področju ustanavljanja kra- 
jevnih skupnosti nismo napravili velikega koraka naprej, da se je to delo 
v glavnem zaustavilo ob razpravah o občinskih statutih v mesecu aprilu in da 
se je v zelo majhni meri premaknilo naprej šele sedaj v jesenskem obdobju. 

V svoji razpravi nameravam obravnavati nekatere stvari, za katere menim, 
da so v tem vmesnem obdobju zavirale intenzivnost dela na tem področju. 
Predvsem menim, da je zelo točna ugotovitev v poročilu, da so> v občinskih 
skupščinah še danes nejasna stališča o krajevnih skupnostih. Občanom tudi ni 
bila dovolj pojasnjena vloga krajevne skupnosti kot njihovega samoupravnega 
telesa. Slednje nam zelo jasno dokazuje tudi dejstvo, da imamo sorazmerno 
majhno število krajevnih skupnosti v primerjavi s številom prejšnjih krajevnih 
odborov, za katere vemo, da SO' v številnih primerih zelo aktivno delovali in 
reševali posamezne probleme občanov na določenem območju. Neustrezen odnos 
nam kaže tudi to, da ni niti ena občinska skupščina v Socialistični republiki 
Sloveniji na seji obravnavala vprašanj krajevnih skupnosti, pri čemer naj 
bi se oblikovala stališča glede območij in nalog krajevnih skupnosti. Strinjam 
se z mnenjem, da moramo reševati veliko vprašanj s področja gospodarstva, 
financiranja in drugih področij, menim pa, da je krepitev samouprave z usta- 
navljanjem krajevnih skupnosti tako pomembno vprašanje, da bi ga morali 
postaviti na dnevni red sej občinskih skupščin in tam razjasniti vsa bistvena 
vprašanja. Zaradi takega odnosa do tega vprašanja so odborniki in posamezne 
občinske skupščine na tem področju zelo malo storile. Po drugi strani pa je 
k tej pasivnosti pripomoglo tudi dejstvo, da smo to delo prenesli na krajevne 
odbore Socialistične zveze delovnega ljudstva in na zbore volivcev, ki so dali 
svoja mnenja in stališča, od tu naprej pa se stvari skoraj niso premaknile. 
Nekatere občinske skupščine so predvidele za tretjino ali pa celo za polovico 
manj krajevnih skupnosti, v primerjavi s številom krajevnih odborov ne glede 
na to, da so zbori volivcev jasno povedali, da občani želijo svojo krajevno 
skupnost in da posamezni krajevni odbori še vedno pripravljajo ustanovitev 
krajevne skupnosti. Občani nimajo nobenega interesa, da se ustanovi neka 
velika krajevna skupnost, v kateri ne bodo imeli nobene neposredne samo- 
upravne pravice, ker bodo uporabljali sistem delegatov. Na drugi strani tako 
na podeželju kot v mestih, nimamo prostorov, ki bi omogočali samoupravno 
udejstvovanje občana. Mislim, da je ob tem zelo pomembno poudariti, da 
bo treba v bodoče bolj poslušati želje občanov. 

Ob ustanavljanju in razpravah o krajevni skupnosti bi morali bolj pouda- 
riti, da je to predvsem organ, ki ga ustanavljamo za reševanje problemov in 
udejstvovanje samega občana, ni pa organ Skupščine, čeprav ga nekatere skup- 
ščine tako obravnavajo. Aktivnost pri ustanavljanju krajevnih skupnosti je 
zavrlo tudi dejstvo, da so komisije za statute pri občinskih skupščinah sestavile 
statute krajevnih skupnosti, ki so bili vsi izdelani po' določenem kalupu ter so 
vsebovali polno nalog, ki neposredno ne interesirajo1 občana. Te naloge so obrav- 
navale samo del občana v odnosu do občinske skupščine, manj pa njegove 
potrebe, kar je tudi delno vplivalo na občane, da niso; tako intenzivno težili 
k formiranju organov, ki bi izpolnil vrzel med njimi in občinsko skupščino. 

To nam hkrati dokazuje, da so občine temu vprašanju posvetile zelo malo 
pozornosti, da so za te stvari v občinah v največ primerih odgovarjali posa- 
mezniki, v nekaterih občinah pa določene komisije, ki so se ukvarjale predvsem 
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s strokovnimi vprašanji izdelave statutov in z nekaterimi drugimi vprašanji 
v zvezi z organizacijo tistih krajevnih skupnosti, glede katerih so se odločili, 
da jih bodo v kratkem času ustanovili. Vsi drugi, ki bi morali prevzeti pobudo 
za ustanovitev krajevnih skupnosti, pa so obtičali v razglabljanju, kakšna naj. 
bo krajevna skupnost oziroma, kako naj zaživi na določenem območju. Menim, 
da nam dejstvo, da so občani zelo odmaknjeni in neinformirani o dejavnosti 
občinskih skupščin, narekuje, da ustanovimo take krajevne skupnosti, ki bodo 
omogočale čimbolj konkretno in intenzivno udejstvovanje slehernega občana, 
tega pogoja pa ne izpolnjujejo velike krajevne skupnosti, ki so ponekod že usta- 
novljene. Ob tem imamo opraviti s stališči nekaterih občinskih skupščin, pa 
tudi posameznih političnih organizacij, da je boljše, če imamo manjše število 
večjih krajevnih skupnosti, ker bo za to potrebno manj denarja in manj stikov 
z občani. S tem pa bi samoupravo še bolj oddaljili od občana ter tako rie bi 
mogli doseči namena ustanavljanja in delovanja krajevnih skupnosti. 

Take težnje so največkrat nastale zaradi tega, ker so se s krajevnimi skup- 
nostmi ukvarjali posamezniki ali določene komisije in ker v občinah niso bila 
razjasnjena stališča ter z njimi niso bili seznanjeni ali pa premalo seznanjeni 
občani, predvsem pa odborniki, ki bi morali pri tem odigrati precejšnjo vlogo. 
V tej zvezi bi poudaril, da je zelo malo občinskih skupščin seznanilo svoje 
odbornike s stališči o krajevnih skupnostih, ki jih je letos v aprilu sprejel Orga- 
nizacij sko-politični zbor Skupščine SR Slovenije. 

Ta stališča so prišla le do tajnikov občinskih skupščin, mogoče še do 
komisij za statute, ki so se s tem ukvarjale, ni pa bilo zaslediti, da bi skup- 
ščina na osnovi teh stališč izvedla kakšno akcijo. Zato: so se odborniki in občani 
morali seznaniti s temi stališči preko tiska, radia in drugih sredstev obveščanja, 
mislim pa, da je to za konkretno delovanje in izvajanje stališč v praksi premalo. 
Caka nas še veliko dela na terenu, kjer bo potrebno posamezna vprašanja 
pojasniti občanom, ki potem gotovo ne bodo1 za to, da se ustanavljajo velike 
krajevne skupnosti, da se ustanavljanje skupnosti zavlačuje in da za ta vpra- 
šanja ni v občini nihče odgovoren. 

Prav tako ugotavljamo, da se je v preteklem obdobju v določeni meri 
zmanjšala aktivnost občanov. To pa predvsem zaradi nekaterih ukrepov na 
terenu. Tako smo ukinili posamezne krajevne urade, pogostoma proti volji 
občanov ter tudi političnih organizacij. Menim, da to ne daje takih drugih 
koristi, ki bi opravičevala tak ukrep. 

Odprava krajevnih odborov lahko povzroči pasivizacijo občanov in bi bilo 
zato prav v sedanjem predvolilnem obdobju razčistiti vsa nejasna vprašanja 
v zvezi z ustanavljanjem krajevnih skupnosti tako na terenu kot tudi v sami 
občinski skupščini. 

Predsednik Jane-z Hočevar: Besedo ima tovarišica Mileva Veren, 
poslanka iz občine Murska Sobota. 

Mileva Veren: Tovariši in tovarišice poslanci! V svoji razpravi bom 
navedla nekatere probleme oblikovanja območij krajevnih skupnosti v kme- 
tijskih predelih Pomurja. 

Značilnost formiranja območij krajevnih skupnosti na podeželju je v tem, 
da se oblikujejo na območju enega večjega naselja ali pa več manjših naselij, 
priključenih k večji vasi, kamor geografsko in gospodarsko gravitirajo. Območja 
krajevnih skupnosti naj bi se izoblikovala iz območij bivših krajevnih odborov 
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ob upoštevanju želja občanov za uveljavljanje skupnih interesov in zadovo- 
ljevanje njihovih potreb. Oblikovanje primernih območij krajevnih skupnosti 
traja v Pomurju že dalj časa, saj so se v občini Murska Sobota začele formirati 
krajevne skupnosti, ki so se tako tudi imenovale iz bivših krajevnih odborov že 
v letu 1962 in 1963. Tako je bilo v teh letih zmanjšano število krajevnih odborov, 
ki so bili prej v vsaki vasi, od 106 na 74 in nato na sedanjih 39 krajevnih skup- 
nosti, ki so bile določene tudi s statutarnim odlokom. 

Prav tako so bila območja krajevnih skupnosti določena tudi v drugih 
občinah bivšega murskosoboškega okraja, vendar so bili kriteriji za določanje 
Območij nekoliko drugačni. Oblikovanje območij krajevnih skupnosti je teme- 
ljilo predvsem na načelu opredelitve občanov samih, upoštevala pa se je tudi 
dosedanja aktivnost, ki je bila sicer omejena na reševanje komunalnih vprašanj, 
ter dejanske možnosti za uresničevanje vseh nalog, ki naj bi jih imele krajevne 
skupnosti po ustavi, občinskem in svojem statutu. V razpravah o območju 
oziroma velikosti krajevne skupnosti se je pri nas oblikovalo dvoje stališč. Po 
prvem naj bi se krajevne skupnosti ustanovile v večjih centralnih vaseh s pove- 
zovanjem manjših naselij, ki tja gravitirajo. Take skupnosti bi predstavljale 
močno' celico tako- o gospodarskem kot kulturnem pogledu ter bi imele za 
razvijanje raznih dejavnosti po vzoru bivših stanovanjskih skupnosti več mož- 
nosti. Po drugem stališču pa naj bi bile krajevne skupnosti majhne, združevale 
naj bi le po nekaj naselij ob večji vasi, močnejše vasi pa naj bi bile celo samo- 
stojne krajevne skupnosti, kar bi ustrezalo sedanjim pogojem večjega aktivi- 
ranja občanov. 

Za drugo stališče, to je za formiranje manjših krajevnih skupnosti, ki obse- 
gajo le nekaj vasi, so se odločili v občini Murska Sobota in razdelili območje 
občine na 39 krajevnih skupnosti in v njih zajeli vseh 135 naselij. Povprečno 
pride na eno krajevno skupnost 3 in pol naselja, le v dveh krajevnih skupnostih 
je združenih 7 naselij, medtem ko jih je v drugih od 1 do 5 z najinanj 650 in 
z največ 3700 prebivalci. V krajevne skupnosti so že vključena prav vsa na- 
selja, tudi v goričkem predelu, pri čemer je bila upoštevana naravna gravitacija 
posameznih območij. Pri določanju območij krajevnih skupnosti so nastale dolo- 
čene razlike med ravninskim in goričkim predelom, ker so večje in gospodarsko 
močnejše vasi v ravnini zahtevale samostojne krajevne skupnosti, čeprav bi 
se lahko združile z drugimi, enako velikimi in ne preveč oddaljenimi vasmi 
v eno krajevno skupnost, medtem ko se je na goričkem vključilo' v eno kra- 
jevno skupnost več manjših, vendar v primerjavi z vasmi v nižini dosti bolj 
oddaljenih vasi. Občani, ki so zahtevali v večjih vaseh svojo samostojno kra- 
jevno skupnost, so menili, da bodo tako lažje urejevali svoje probleme, zado- 
voljevali svoje potrebe, predvsem pa pritegnili k sodelovanju večje število 
občanov kot če bi bila krajevna skupnost večja. Včasih so seveda take zahteve 
spremljala tudi popolnoma lokalistična ozka gledanja za koristi svoje vasi. 

Pri manjših krajevnih skupnostih pa se že kaže nujna potreba po med- 
sebojnem sodelovanju več krajevnih skupnosti za uresničevanje in reševanje 
skupnih interesoy glede šolstva, zdravstva in na drugih področjih; zaradi česar 
bo treba predvideti in razvijati tako sodelovanje. Kljub temu, da so krajevne 
skupnosti majhne, z manj naselji, pa so se pojavile težnje, da bi imeli v naseljih 
še vaške odbore kot pomožne izvršilne organe sveta krajevne skupnosti. To 
naj bi ne bili, po njihovem mnenju, stari vaški odbori, ki bi samostojno reševali 
problematiko svoje vasi, temveč le izvršilni organi, tesno povezani s celotno 
dejavnostjo krajevne skupnosti. Sedanja oblika krajevne skupnosti ni dokončna 
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in naj bi se še naprej razvijala, saj bi z nalogami in pravicami, ki bi jih dobila 
ob ustanovitvi s statutom, široko razvila svojo dejavnost. Izkušnje pa nam 
bodo pokazale, ali je sedanja oblika dovolj široka za boljše organiziranje razno- 
vrstnih dejavnosti in zadovoljitev potreb občanov. Ce se bo izkazalo kot ko- 
ristno, se bodo v nadaljnjem razvoju območja krajevnih skupnosti lahko pove- 
čala. V drugih občinah Pomurja so se odločili za nekoliko večja območja kra- 
jevnih skupnosti ter že sedaj predvidevajo širšo dejavnost in razvijane služb 
za pomoč občanom. 

Uspešno delo krajevnih skupnosti je zlasti odvisno od aktivnega udejstvo- 
vanja in zanimanja občanov, zato je prav pri njihovem formiranju in izdelavi 
statutov krajevnih skupnosti potrebno sodelovanje in upoštevanje predlogov 
občanov. Uveljavlja pa se škodljiva praksa, da celotno delo v pripravah leži 
le na občinskih uslužbencih, ki strokovno pomagajo pri izdelavi statutov kra- 
jevnih skupnosti ali pa na določeni komisiji, medtem ko je osnovni namen 
ustanavljanja krajevnih skupnosti razvijanje samoupravljanja in aktivizacija 
občnov za skupno delo, ne pa samo formalna izpolnitev ustavnih in statu- 
tarnih načel. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Ivan Holc, posla- 
nec iz občine Gornja Radgona. 

Ivan Holc: Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji razpravi želim spre- 
govoriti o formiranju in delovanju krajevnih skupnosti v občini Gornja Rad- 
gona. 

Občinska skupščina Gornja Radgona je v svojem statutu določila območja,, 
način ustanovitvi, naloge, delno financiranje in organe krajevne skupnosti ter 
razmerja med krajevnimi skupnostmi in občinsko skupščino. 

Območja krajevnih skupnosti so v naši občini bila določena na zborih 
volivcev, na katerih so se občani po razpravi izrekli za ustanovitev krajevne 
skupnosti, za njih sedež in za območje skupnosti. Tako izražena volja občanov 
je našla svoj odraz v občinskem statutu, ki vsebuje določila o območjih, sedežu 
in načinu ustanovitve krajevnih skupnosti. Način ustanovitve je določen tako, 
da se občani na zborih volivcev ali zborih občanov odločijo za ustanovitev 
krajevne skupnosti. Seveda je v statutu tudi določilo, da območja krajevnih 
skupnosti potrdi na seji občinska skupščina, ker se nam zdi, da je nemogoče 
prepustiti ustanovitev in razpust krajevnih skupnosti samo terenu. Ta določba 
je potrebna tudi zato, da bi glede območij krajevnih skupnosti ne bilo preveč 
sprememb ter da se območja ne bi spreminjala po vsakem prepiru med občani 
posameznih naselj. V statutu pa je zboru občanov prepuščeno, da se posamezno 
naselje po določenem času lahko odloči za priključitev k sosednji krajevni 
skupnosti. 

Naloge krajevnih skupnosti so v statutu občine sicer določene, vendar ne 
izčrpno. Delo krajevnih skupnosti in njih razvoj bo sam pokazal, katere naloge 
bodo krajevne skupnosti izvajale glede na značilnosti in potrebe območja, na 
katerem delujejo. 

Financiranje krajevnih skupnosti je v statutu občine samo delno precizirano. 
Navedeno je, da financira občinska skupščina tiste naloge krajevnih skupnosti, 
ki so po programih krajevnih skupnosti pomembne tudi za občinsko skupščino 
ter vse naloge, ki jih bo prenesla občinska skupščina na krajevne skupnosti. 
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S tem je tudi določeno razmerje glede financiranja med krajevno skupnostjo 
in občinsko< skupščino. 

Krajevnih odborov je bilo na območju občine Gornje Radgone 19, občani 
pa so se na zborih občanov izrekli za 8 krajevnih skupnosti. Občinska komisija 
za statut in občinska skupščina sta bili sicer mnenja, da bi zadostovalo 6 kra- 
jevnih skupnosti. Ker so se ponekod na terenu pojavljale prav take tendence, 
kot jih navaja Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo, namreč 
da so hoteli ustanoviti samo štiri krajevne skupnosti, kolikor je bilo poprej 
malih občina na tem teritoriju, sta komisija za statut in občinska skupščina 
sklenili, naj se ustanovi toliko krajevnih skupnosti, za kolikor se odločijo zbori 
volivcev. Delo krajevnih skupnost samo bo pokazalo ali jih je preveč ali pre- 
malo. Največji krajevni skupnosti sta Gornja Radgona in "Videm, ki sta naravni 
središče za širše območje. Zato imata ti krajevni skupnosti več komisij, ki 
pripravljajo pa tudi izvajajo haloge, ki jih določi svet krajevne skupnosti. 
S tem, da je bilo ustanovljenih več komisij, smo se izognili temu, da bi bilo 
kakšno področje dela zapostavljeno. 

Krajevne skupnosti smo ustanovili že meseca marca in smo o tem tudi 
poročali pristojnemu republiškemu organu. Zato se mi zdi čudno, da je v 
gradivu navedeno, da za občino Gornja Radgona ni podatkov. 

Servisi krajevnih skupnosti so bili ustanovljeni le pri krajevnih skupnostih 
Gornja Radgona in Slatina Radenci. V Gornji Radgoni je bila že poprej sta- 
novanjska skupnost s svojimi servisi in je na novo ustanovljena krajevna skup- 
nost v letošnjem letu ustanovila še nekatere nove servise. Ker po sedanjih 
predpisih ni mogoče v takem obsegu kot do sedaj obdržati servise, smo na 
nedavnem sestanku s predsedniki krajevnih skupnosti sklenili, da se ustanovi 
komunalni zavod, ki bo služil vsem krajevnim skupnostim. Predlagano je bilo, 
naj bi ta zavod ustanovila krajevna skupnost Radgona ali občinska skupščina, 
vendar pa se najbolj nagibamo k tretjemu predlogu, po katerem naj bi ta zavod 
ustanovile vse krajevne skupnosti v občini. 

Statute krajevnih skupnosti je izdelala skupno s predstavniki krajevnih 
skupnosti komisija za statut pri občinski skupščini. Ti statuti imajo več zna- 
menj prepisovanja, kar pa je delno- razumljivo, saj takrat, ko smo statute kra- 
jevnih skupnosti pripravljali, še niso bile naloge krajevnih skupnosti toliko 
jasne kot so danes. Zato je občinska skupščina te statute potrdila za dobo enega 
leta s tem, da se na izkušnjah, ki se bodo v enem letu pokazale, izdelajo novi 
statuti. Na nedavnem sestanku predsednikov in tajnikov krajevnih skupnosti 
smo sprejeli sklep, da se začnejo pripravljati novi statuti na podlagi letošnjih 
izkušenj, ki so sicer še majhne, vendar pa že lahko predstavljajo prispevek 
k novim statutom. Na tem sestanku smo se tudi dogovorili o prenosu nalog 
s področja socialnega varstva na krajevne skupnosti. Pri tem bi se celoten pred- 
log za dodelitev podpor, pa tudi drugačne pomoči na tem področju, izdelal v 
krajevni skupnosti, formalne odločbe pa bi izdal krajevni urad zato, da bi ob- 
čani lahko uveljavili svoje pravice do pritožb v upravnem postopku, kar v pri- 
meru, če bi odločbo izdala krajevna skupnost, ne bi bilo mogoče. Krajevna 
skupnost namreč ni upravni organ, prav tako pa ni drugostopnega organa nad 
krajevno skupnostjo, na katerega bi se občani lahko pritožili. 

Občinska skupščina bo na krajevne skupnosti prenesla oziroma je že pre- 
nesla tudi urejanje pokopališč, nekaterih občinskih cest in še nekatere druge 
naloge, za katere je že v letošnjem letu krajevnim skupnostim zagotovila sred- 
stva. Zavedamo se namreč, da krajevne skupnosti lahko s samoprispevkom za 
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urejanje vseh teh zadev znesek, ki ga dobijo od občinske skupščine, lahko po- 
dvojijo ali celo potrojijo. Za prihodnje proračunsko leto bodo krajevne skup- 
nosti na podlagi svojih programov sklenile pogodbo z občinsko skupščino za 
izvajanje posameznih nalog. Čeprav smo krajevne skupnosti ustanavljali s pre- 
cejšnjim idealizmom, se moramo namreč zavedati, da brez denarnih sredstev 
krajevne skupnosti ne bodo začele delovati ali pa vsaj ne tako, kot smo želeli 
takrat, ko smo ukinili krajevne odbore in ustanovili krajevne skupnosti. Poleg 
tega bo treba od občinske skupščine hitreje prenašati izvajanje nalog, ki ne- 
posredno zadevajo občana, na krajevne skupnosti. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13. uri in se je nadaljevala ob 13.10.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Vinko Jagodic, poslanec iz 
občine Šentjur pri Celju. 

Vinko Jagodic: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da povem 
nekaj misli o območju in o statutih krajevnih skupnosti. 

V razpravi izhajam iz priloženega gradiva Republiškega sekretariata za 
zakonodajo in organizacijo, ki v tabelaričnem pregledu kaže razmerje med 
bivšimi krajevnimi odbori in stanovanjskimi skupnostmi ter predvidenim šte- 
vilom krajevnih skupnosti v posameznih občinah. Ob teh podatkih se zastavlja 
vprašanje, če je res takšno število prejšnjih krajevnih odborov in stanovanjskih 
skupnosti bilo nedelavnih? Ali so morda ti podatki tako predstavljeni z na- 
menom, da se podpre zamisel o velikih krajevnih skupnostih, ki samoupravo 
oddaljujejo od občanov. 

Predvidevanje nekaterih občin, da bi ustanovili le 30!°/o krajevnih skup- 
nosti v razmerju do dosedanjega števila krajevnih odborov in stanovanjskih 
skupnosti, se mi zdi povsem nerealno. Ob tem običajno navajajo, da bodo* usta- 
novili nadaljnje krajevne skupnosti kasneje, ko bodo spoznali uspešnost že 
ustanovljenih krajevnih skupnosti. Gotovo je to nepravilno in pomeni korak 
nazaj, če ne ustanovimo krajevne skupnosti povsod tam, kjer so doslej vsaj 
nekoliko zadovoljivo delovali krajevni odbori in stanovanjske skupnosti. Prav 
gotovo bo delo krajevnih skupnosti temeljilo na dosedanjih izkušnjah krajev- 
nih odborov in stanovanjskih skupnosti oziroma bo treba delo krajevnih skup- 
nosti, na kar naj le-ti odločijo o svojih skupnih interesih. Območja krajevnih 
območij. 

Vprašanje območij krajevnih skupnosti se je v dosedanji razpravi skrčilo 
predvsem na dvoje ožjih vprašanj ali celotno območje občine pokriti s krajev- 
nimi skupnostmi ali pa ustanoviti krajevne skupnosti le v nekaterih predelih. 
Te razprave so še preveč zaprte v ožji krog ljudi brez širšega sodelovanja 
občanov. Zato moramo občanom predočiti vso vsebino dela krajevnih skup- 
nosti, na kar naj le-ti odločijo o svojih skupnih interesih. Območja krajevnih 
skupnosti bodo nastala pretežno na dosedanjem območju krajevnih odborov 
oziroma stanovanjskih skupnosti, kjer so bili ljudje v reševanju svojih zadev 
že doslej povezani s skupnimi interesi. Združevanje dosedanjih krajevnih ob- 
močij v večje krajevne skupnosti bi lahko povzročilo nerazumevanje in celo 
odpor s strani občanov. Obenem se mi zdi, da krajevna skupnost z razsežnim 
območjem, ki zajema veliko število vasi in zaselkov, lahko najde le malo skup- 
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nih vprašanj ter se aktivnost v taki skupnosti skrči predvsem na sedež kra- 
jevne skupnosti in na bližnjo okolico. Pri oblikovanju območja krajevne skup- 
nosti zato ne bi smeli izhajati iz nekega vnaprej določenega obsega krajevne 
skupnosti, temveč bi pri tem morali prvenstveno upoštevati dosedanje po- 
vezovanje občanov in tudi na novo nastale potrebe, pri čemer bi se občani po 
svoji presoji povezovali na ožjem ali na širšem območju. Vsako administra- 
tivno odločanje je pri tem negativno, koristni pa so argumentirani predlogi 
občanov, družbeno'-političnih organizacij in predstavniških organov. 

V dosedanji praksi smo opazili, da so nastajale težave pri reševanju skup- 
nih problemov občanov na območju, kjer sena razvijajoče se središče veže večja 
ali manjša kmečka okolica. Tako je prihajalo do pogostih očitkov, da v sre- 
diščih rešujejo vse probleme, okolici pa odvzemajo prepotrebna sredstva za 
urejanje njenih komunalnih zadev. Ta izkušnja zahteva precej trezne presoje 
v razmejevanju interesov posameznega območja. Menim, da naj bi se v takih 
primerih v okviru krajevne skupnosti povezovalo le območje s skupnimi in- 
teresi, druga območja pa bi urejali v raznih oblikah samouprave, lahko v po- 
sebnih krajevnih skupnostih, začasnih odborih, na zborih volivcev in podobno. 

Danes obstaja že vrsta iniciativnih odborov za ustanovitev krajevnih skup- 
nosti, ki delujejo ponekod že dalj časa in bi jih kazalo hitreje spreminjati v 
krajevne skupnosti; ta razvoj pa bi morale pospešiti predvsem občinske skup- 
ščine. 

Statuti krajevnih skupnosti nastajajo dokaj počasi. Za že sprejete, večkrat 
vzorčne statute ugotavljamo, da z odpravo servisov prihajajo v nasprotje s 
pravnim in dejanskim položajem krajevne skupnosti. Spremembe zadevajo tudi 
določila občinskih statutov glede servisov, poravnalnih svetov in podobno, za- 
radi česar bodo verjetno potrebne tudi v občinskih statutih nekatere korekture. 
V statute krajevnih skupnosti moramo zajeti problematiko posamezne krajevne 
skupnosti ter vsebinski del prilagoditi specifičnostim posameznih skupnosti. 
Pri že sprejetih statutih ugotavljamo veliko obsežnost, razna nejasna in kom- 
plicirana določila o nalogah krajevne skupnosti, statuti obsegajo tudi razne 
obveznosti drugih samoupravnih enot, pri tem pa ni razvidna razmejitev nalog 
krajevne skupnosti in občinske skupnosti in podobno. V pripravah statutov 
krajevnih skupnosti bi morale sodelovati in nuditi strokovno pomoč tudi ob- 
činske uprave, predvsem pa komisije za statutarna vprašanja pri občinskih 
skupščinah. Menim, da statute lahko sprejemamo tudi po ustanovitvi krajevnih 
skupnosti, zaradi česar sestava statutov ne bi smela zadrževati njihove usta- 
novitve. Seveda bi v vseh takih primerih ob ustanovitvi krajevne skupnosti 
morali določiti tudi rok za sestavo statuta. 

Dovolite, da v tej zvezi navedem še nekaj mnenj in stališč okrajnega od- 
bora Socialistične zveze delovnega ljudstva v Celju. Ta odbor je v vsebinski 
del razprav na letnih konferencah krajevnih organizacij Socialistične zveze 
delovnega ljudstva vključil tudi razpravo o problematiki krajevne samouprave. 
Obenem je bilo o delu in ustanavljanju krajevnih skupnosti več razgovorov 
tudi na ravni okraja in v posameznih občinah. V večini občin v okraju so na 
tej osnovi bile razprave o ustanavljanju krajevnih skupnosti, pri čemer so 
dajale pobudo predvsem organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva. 
Kaže, da je ustrezna pobuda še vse preveč v rokah organizacij Socialistične 
zveze, mnogo premalo pa je pri osnovnem nosilcu, to je pri občinski skupščini. 
Te razprave so povzročile, da se v občinah sicer korigirajo nekatera dosedanja 
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ozka stališča, vendar ob tem še vedno ne zaznamujemo večje jasnosti glede 
območij, vsebine in ostalih vprašanj v zvezi s krajevnimi skupnostmi. Ugotoviti 
pa moramo, da je razprava o krajevnih skupnostih od sprejetja družbenega 
plana in proračuna občin za letošnje leto precej pojenjala in je šele v zadnjem 
obdobju dobila zopet večji razmah. Vprašanje krajevne skupnosti se je v za- 
četnem obdobju razprav vse preveč zapletalo, premalo pa so se upoštevale 
dosedanje izkušnje v delu krajevnih odborov in stanovanjskih skupnosti. Takšne 
razprave pa so zameglile realne možnosti in pogoje delovanja krajevne samo- 
uprave. 

V dosedanjem delu krajevnih odborov in stanovanjskih skupnosti smo za- 
znamovali večjo mobilizacijo občanov pri reševanju skupnih problemov pred- 
vsem v obrobnih, izvenmestnih območjih, medtem ko v mestih ni bilo takšne 
aktivnosti. Posamezni primeri pa kažejo, da se lahko tudi v mestu marsikaj 
naredi; kot primer za to bi navedel Velenje. Vzrok za manjšo aktivnost ob- 
čanov v centrih bo najbrž v tem, da smo probleme preveč odmaknili od občanov 
ter jih puščali v reševanju samo ustreznim delovnim organizacijam. 

1. Ko obravnavamo financiranje dejavnosti krajevnih skupnosti, ne smemo 
pozabiti, da so naloge krajevnih skupnosti v zvezi z urejanjem življenjskih 
pogojev občanov tudi naloge občinskih skupščin. 

2. Za financiranje krajevnih skupnosti je treba zagotoviti trajne vire sred- 
stev s težiščem na financiranju programov. Mnenja sem, da bi družbeni plan 
in proračun občine za prihodnje leto moral vsebovati tudi programirano dejav- 
nost krajevnih skupnosti. 

Najvišji organ krajevne skupnosti naj bi bil zbor občanov, sveti krajevnih 
skupnosti pa bi imeli vlogo izvršilnih organov ter bi bili veliki ali majhni 
glede na obseg krajevne skupnosti. Ostalih organov naj ne bi bilo, po potrebi 
pa bi se oblikovali kot metoda dela krajevnih skupnosti; program, statuti in 
druge akte krajevnih skupnosti pa naj bi sprejemali zbori občanov. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Mirko Cepič, po- 
slanec iz občine Maribor-Center. 

Mirko Cepič: Tovarišice in tovariši poslanci! V dosedanji razpravi 
o formiranju krajevnih skupnosti in o delu obstoječih krajevnih skupnosti 
smo bili priče precejšnjega pesimizma. Zato bom poskušal bolj optimistično 
prikazati izkušnje, ki jih imamo z delovanjem mestnih krajevnih skupnosti 
v občini Maribor-Center. 

Iz predloženega gradiva o razvoju krajevnih skupnosti nimamo pravega 
vpogleda v stanju krajevnih skupnosti v mestih. Nehote dobimo vtis, da so 
skupnosti skoraj povsod šele v razvoju, čeprav vemo, da v mestih obstajajo 
stanovanjske skupnosti že vrsto let in da so v tem času po vsebini in po svojih 
nalogah prerasle v krajevne skupnosti. 

Pri organizaciji krajevnih skupnosti smo se zanimali predvsem za nekaj 
bistvenih vprašanj, pri čemer ni prišlo v ospredje Vprašanje območja niti 
vprašanje izdelave statuta, temveč predvsem skrb za to, da se bo območje 
skupnosti ujemalo z območjem krajevnega odbora Socialistične zveze delovnega 
ljudstva in volilne enote. Glede tega vprašanja stališča v splošnem še niso 
razčiščena. Mi smo prišli do spoznanja, da je to potrebno iz preprostega razloga, 
ker je to v bistvu samouprava občanov, pri kateri imajo politične organizacije 
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zelo pomembno vlogo. Vloga političnih organizacij pri tem je, da s subjektiv- 
nimi silami razvijajo in utrjujejo samoupravo občanov ter jim hkrati preko 
te samouprave kažejo pot do samouprave, ki bo ,v naslednjem obdobju dosegla 
tako stopnjo, da bo v bistvu uravnavala vse naše življenje. S tega gledišča je 
pomembno preraščanje nalog družbeno-političnih organizacij v samoupravo- ob- 
čanov v okviru krajevne skupnosti. Nujno je, da politične organizacije delujejo 
v samoupravi, jo razvijajo, pospešujejo in utrjujejo do tiste stopnje, ko bodo 
lahko samoupravne skupnosti prevzele vse tiste naloge, ki jih sedaj še izvajajo 
politične organizacije. Pri tem mislim na probleme sekcij Socialistične zveze 
delovnega ljudstva, nadalje na vse tiste naloge, ki jih pogostoma prevzemajo 
društva prijateljev mladine, ki na primer organizirajo malico v šolah, katero 
pa bi pravzaprav morale organizirati šole oziroma krajevne skupnosti skupno 
s šolo. Isto velja tudi za organizacijo Rdečega križa, ki zbira podatke o social- 
nih problemih v mestih, kar bi lahko prav tako prevzela krajevna skupnost 
in podobno. Koncept, ki smo si ga zamislili, da se namreč pokrivajo območja 
družbeno-političnih organizacij s krajevnimi skupnostmi, in hkrati, da se to 
pokriva tudi z volilnimi enotami, nam je pripomogel k temu, da smo utrdili 
organizacijsko stanje teh krajevnih skupnosti v takšni meri, da smo v občini 
Maribor-Center že prešli na kvalitativno utrjevanje krajevnih skupnosti. Med 
drugim smo v tem procesu tudi prehitevali razvoj, tako da smo štiri mesece 
pred sprejetjem ustave dobili od okrajne skupščine opozorilo, da ne smemo 
uporabljati izraza krajevna skupnost oziroma da ne smemo uporabljati izraza 
zbor občanov, ki smo ga enostavno uvedli prav zato, ker sodimo, da na področju 
krajevne skupnosti ne moremo govoriti o zboru volivcev. 

Takšen razvoj krajevnih skupnosti ima tudi vso podporo občinske skup- 
ščine. Že pred dvema letoma je občinska skupščina ustanovila komisijo za 
koordiniranje dela krajevnih skupnosti. S to komisijo, ki se sestaja tudi 10 ali 
12-krat na leto, povezujemo vse delo krajevnih skupnosti in urejamo vse tiste 
probleme, ki v teh skupnostih nastajajo. Poleg tega smo letos že vnesli pro- 
grame krajevnih skupnosti v družbeni plan občine, tako da ta vsebuje tudi 
sredstva za delo krajevnih skupnosti. Ta sredstva so namenjena predvsem za 
vaške krajevne skupnosti, ki jih je poleg mestnih v občini 12. 

V mestnih krajevnih skupnostih je trenutno sicer najbolj aktualen problem 
servisov, vendar pa menim, da imamo razen te problematike v teh krajevnih 
skupnostih še vrsto drugih, konkretnih vprašanj. Ce analiziramo delo komisij, 
ki so pri teh krajevnih skupnostih ustanovljene, lahko ugotovimo, da je obstoj 
krajevnih skupnosti povsem upravičen. Komisija za socialno varstvena vpra- 
šanja, se na primer, o svojem delu tesno povezuje na eni strani z občinsko skup- 
ščino, na drugi strani pa z zavodom za socialno delo. Komisija za mladinska 
vprašanja se povezuje z mladinsko organizacijo v šolah, ki delujejo na področju 
krajevne skupnosti. Komisija za pomoč hišnim svetom skrbi za vse tiste drobne 
zadeve, ki jih občine enostavno ne morejo opravljati. Komisije, ki obravnavajo 
probleme potrošnikov, pa skrbijo za to, da imajo stanovalci v svoji soseski 
zadostno število trgovin, da so le-te dobro založene z raznimi vrstami blaga 
in podobno. Ena izmed redkih komisij v krajevnih skupnostih je komisija za 
nega bolnikov na domu. Ta je povezana z bolnišnico in z zavodom za socialno 
zavarovanje. V obdobju zadnjih dveh let je ta komisija zaposlila 20 negovalk 
za nego bolnikov na domu, ki so s pomočjo občasnih tečajev toliko izpopolnile 
svojo izobrazbo, da sedaj zadovoljujejo potrebe na terenu. Razen teh imamo še 
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komisije za komunalne zadeve in vrsto drugih komisij, ki opravljajo vse tiste 
zadeve, ki jih ljudje na terenu vsakodnevno potrebujejo. 

Izkušnje iz dela krajevnih skupnosti kot tudi kritične pripombe k njiho- 
vemu delu, da namreč skupnosti niso sposobne reševati problemov občanov, da 
so komisije preozke, sveti skuposti pa prešibki, so nam pokopale, da ne moremo 
v krajevnih skupnostih reševati problemov na množičnih sestankih, temveč 
moramo nuditi ljudem pomoč na vseh tistih področjih, kjer jo potrebujejo. 
Ljudem moramo pomagati pri izgradnji vrtcev, pri izgradnji in organiziranju 
otroških igrišč, pri urejanju številnih drobnih komunalnih zadev; poskrbeti 
moramo za to, da bo imel kraj trgovino, zbrati potrebne podatke o socialnih 
podpirancih ter nuditi, občini oziroma drugim institucijam in organizacijam 
potrebne podatke o teh zadevah. Dvoletne izkušnje so nam glede tega poka- 
zale, da smo ubrali pravo pot, kar nam potrjuje tudi dejstvo, da so zbori ob- 
čanov, na katerih obravnavamo program skupnosti in volimo polovico članov 
sveta skupnosti, bolje obiskani, kot pa redni zbori volivcev, ki so predpisani 
po statutih občine in na katerih obravnavamo občinske družbene plane oziroma 
občinsko politiko. 

V krajevni skupnosti predvsem v mestu vidimo nadalje središče stanovanj- 
ske soseske, ki je nekakšen zarodek družbenega centra, kjer se bo občan lahko 
politično udejstvoval, se izobraževal, razvedril in opravil vse tiste posle, ki so 
nujni za življenje, se pravi od nakupov do drobnih opravil v obrtnih delavnicah 
ter si bo končno lahko v njej tudi poiskal pomoč v zdravstveni postaji. Zdi pa 
se mi, da smo v tem procesu pogosto nestrpni. Pozabljamo, da ustanavljamo 
krajevne skupnosti prav zato, da sedanjega anonimnega stanovalca v mestu 
vključimo v skupnost na osnovi njegovih lastnih hotenj in potreb. 

Če prihaja sedaj v posamezno mestno skupnost po svojih opravkih dnevno 
že okoli 20 ljudi, smo s tem prebili led in ljudje se že zatekajo k skupnosti 
zaradi najrazličnejših vprašanj. V procesu osvobajanja človeka ima krajevna 
skupnost prav tako vlogo kot samoupravljanje v proizvodnji in je to eno od 
naših izhodišč pri utrjevanju ter razvijanju krajevnih skupnosti. Vendar je 
problem sodelovanja občana v krajevni skupnosti mnogo težje vprašanje kot 
samoupravljanje v gospodarskih organizacijah, kajti človek se bo udeleževal 
tega samoupravljanja le takrat, ko se bodo njegove zahteve in želje po uresni- 
čitvi posameznih akcij tudi uresničile. Pri tem ne smemo podcenjevati izredno 
važnega problema anonimnosti občana v mestih, ki se odraža prav v tem, da 
imamo v krajevnih skupnostih opraviti z občanom, ki je v proizvodnji anga- 
žiran in aktiven, doma pa je nezainteresiran in predvsem anonimen občan. Ce 
si bomo prizadevali, da bomo prav pri različnih potrebnih dejavnostih, ki sem 
jih naštel, lahko pa jih imamo še vrsto drugih, družbeno angažirali našega ob- 
čana, bomo odpravili nasprotje med občanom — proizvajalcem in občanom — 
potrošnikom oziroma med samoupravljalcem v proizvodnji in samoupravljal- 
cem v krajevnih skupnostih, kar pomeni določeno oviro v razvoju naše družbe. 
S tem pa bomo tudi omogočili občanu, da si z lastnim prizadevanje in hotenjem 
lajša svoje življenje. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Ivo Majdič, pred- 
stavnik Okrajnega odbora SZDL Ljubljana. 

Ivo Majdič: Tovarišice in tovariši poslanci! V okrajnem odboru So- 
cialistične zveze delovnega ljudstva okraja Ljubljana smo pred kratkim anali- 



Organizacij sko-politični zbor 

zirali nekatere statute krajevnih skupnosti. Naše ugotovitve se praktično uje- 
majo z ugotovitvami v gradivu, ki je bilo pripravljeno za to sejo. 

Iz vseh statutov, ki smo jih proučili, veje še vedno težnja po takšni organi- 
zaciji krajevne skupnosti, kjer so vse pristojnosti glede sprejemanja in izva- 
janja nalog osredotočene v rokah organov krajevnih skupnosti. Po določilih 
statutov ti organi v imenu občana in namesto njega urejujejo in rešujejo pro- 
bleme, ki se porajajo v delu krajevnih skupnosti. To pa je v nasprotju s težnjo, 
da bi krajevna skupnost postala samoupravna skupnost, kjer se občani skupno 
dogovarjajo in po svojih interesih vključujejo v razne dejavnosti z namenom, 
da bi reševali svoje probleme, ki se porajajo v soseski in ki jih prinaša naš 
hitri družbeni razvoj. 

V obravnavanih statutih tudi ne zasledimo določila, da na območju krajev- 
nih skupnosti delujejo še kakšne druge organizacije in društva, ki vključujejo 
in organizirajo' občane po njihovih interesih. Naloge krajevnih skupnosti so 
v statutih tako obširne in vseobsegajoče, da praktično zavirajo dejavnost in 
obstoj drugih organizacij ali društev oziroma kažejo težnjo po vmešavanju 
krajevnih skupnosti v naloge teh družbenih organizacij in društev. Pri vsem 
tem pa pogrešamo v statutih določila, ki bi nakazovala konkretne oblike so- 
delovanja, usklajevanja programov dela in razdelitve posameznih nalog med 
krajevno skupnostjo in drugimi organizacijami. Pri tem vprašanju po mojem 
mnenju niso odločilna samo statutarna določila, temveč se postavlja v ospredje 
tudi vprašanje območja krajevnih skupnosti. Strinjam se z ugotovitvami v gra- 
divu, ki navaja, da velika območja ne zagotavljajo zainteresiranosti občanov 
za samoupravljanje, da takšna velika krajevna skupnost zahteva zapleteno 
organizacijo, iz česar izvirajo, tudi težnje po velikem številu organov in pro- 
fesionalnem kadru ter končno, da so še vedno žive in se tudi še nadalje gojijo 
težnje po formiranju malih občin, težnje po oblastnih funkcijah v krajevnih 
skupnostih in podobno.' 

Ta problem velikih območij pa bi rad osvetlil še z drugega vidika, z vidika 
sodelovanja, skupnega programiranja in izvajanja nalog krajevnih skupnosti 
z drugimi organizacijami in društvi. Velikokrat je bilo že govora o tem, da bi ' 
bilo delo v krajevnih skupnostih mnogo lažje, če bi tudi druge organizacije in 
društva prilagajale svojo organizacijo in dejavnost območju krajevne skup- 
nosti. Spominjam se, da se je celo govorilo in tudi danes v razpravi je bilo 
že omenjeno, naj bi se območja krajevnih skupnosti ujemala z območjem delo- 
vanja krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva. To ni bilo 
nikdar postavljeno kot absoluten pogoj za uspešno delo, vendar pa je bilo 
priporočeno, ker bi se delo na taki osnovi najbrž lažje odvijalo in lažje ko^- 
ordiniralo. 

Z ustanavljanjem velikih krajevnih skupnosti kot jih predvidevajo v ne- 
katerih velikih občinah, pa nedvomno onemogočamo prilagoditev organizacij 
in društev območjem krajevnih skupnosti. Zato imamo v tem primeru na ob- 
močju ene krajevne skupnosti več krajevnih organizacij SZDL, več krajevnih 
odborov Rdečega križa in drugih organizacij ter društev in seveda tudi več 
vasi in zaselkov s popolnoma različnimi interesi. Le-te je težko usklajevati, 
še težje pa je aktivizirati vse te organizacije in društva ter preko njih občane 
in jih neposredno zainteresirati za opravljanje ter reševanje skupnih nalog in 
zadev. Iz vsega tega izhaja, da bi morali v občinskih skupščinah ponovno te- 
meljito proučiti vprašanje območij krajevnih skupnosti in pri tem upoštevati 
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vse tiste činitelje, ki bodo omogočili najbolj neposredno zavzetost občanov za 
reševanje njihovih lastnih zadev. 

Nadalje menim, da imamo teoretično zelo dobre formacije za krajevne 
skupnosti. V praksi pa ugotavljamo, da zaostajamo pri ustanavljanju krajevnih 
skupnosti, še bolj pa pri razvijanju njihovih dejavnosti. Do tega prihaja zato, 
ker smo si v statutih krajevnih skupnosti zastavili preobširne naloge in ker 
so programi krajevnih skupnosti nerealni oziroma ne računajo z danimi mate- 
rialnimi možnostmi. 

Tu se takoj zastavlja vprašanje dejavnosti krajevne skupnosti in vsebine 
njenega dela. Zdi se mi, da smo imeli preveč iluzij o tem, kaj vse bo krajevna 
skupnost napravila in rešila. Marsikje so menili, da bodo že- s samo ustanovi- 
tvijo krajevne skupnosti rešeni vsi problemi, ki že leta in leta obstojajo na ne- 
kem območju. Od tod izvirajo tudi težnje po velikih sredstvih, zaradi česar 
se financiranje krajevnih skupnosti pogosto pojavlja kot pereč problem in celo 
kot pogoj za ustanovitev in delo krajevnih skupnosti. Pri vsem tem pa menim, 
da smo pozabili na občana, na njegove drobne, vsakodnevne probleme in na 
to, da bi se vrsta teh problemov morala reševati prav v okviru krajevne 
skupnosti. 

Na vsakem območju obstoje problemi, ki ljudi na tem območju povezujejo 
in je njihov skupni interes, da jih tudi rešujejo. Ponekod so to razne komunalne 
zadeve, pota, vodovodi, elektrika in podobno, drugod pa so to razni socialno- 
zdravstveni problemi, težave v zvezi z vzgojo ter varstvom otrok in podobno. 

Vse te probleme je v večjem ali manjšem obsegu že dosedaj nekdo reševal, 
tako razne organizacije in društva, strokovne institucije, krajevni odbori in 
drugi. Del te problematike pa je reševala tudi občinska skupščina. Mislim pa, 
da je občina v marsikaterem primeru preveč odmaknjena, da bi lahko reševala 
nekatere specifične probleme posameznega območja in prav zaradi tega mislim, 
da je krajevna skupnost tista, ki naj bi v sodelovanju z drugimi organizacijami 
in društvi v takih primerih povezovala občane, jih aktivirala in pritegovala 
k reševanju njihovih lastnih problemov. Ne bi mogel trditi, da je celoten naš 
sistem samoupravljanja odvisen od napredka krajevnih skupnosti. Menim pa 
vendarle da je krajevna skupnost tisti organizem, preko katerega bi z dobro 
pripravljenim programom in z aktivizacijo vseh občanov lažje začeli z organi- 
ziranim reševanjem posameznih problemov občanov. Le takšna orientacija de- 
lovanja krajevne skupnosti bo po mojem mnenju privedla do postopnega 
uveljavljanja krajevne skupnosti in le na ta način bo krajevna skupnost lahko 
popolno zaživela. Visoko leteči in preobširni programi dela krajevnih skupnosti 
v sedanjem obdobju le škodujejo njihovemu razvoju, saj za izvršitev takih 
programov nimamo materialnih sredstev. Takšen koncept krajevnih skupnosti 
se je tudi v praksi že pokazal kot neuspešen, saj ugotavljamo, da glede usta- 
navljanja in delovanja krajevnih skupnosti stagniramo in da nismo prišli daleč 
naprej. Vsekakor pa mislim, da se bo z rastjo materialne osnove komune kre- 
pila tudi krajevna skupnosti in da se bo tudi vsebina dela krajevne skupnosti 
z rastjo materialne osnove nenehno bogatila. 

Na koncu bi rad ponovno opozoril na problem reševanja statusa servisov 
v krajevni skupnosti. O teh servisih je posebno v zadnjem času po sprejetju 
zakona o prenehanju stanovanjskih skupnosti bilo že zelo veliko povedanega 
in tudi napisanega, menim pa, da bi bilo treba poudariti, da so servisi v kra- 
jevnih skupnostih nedvomno igrali pozitivno vlogo pri razvijanju uslužnostne 
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dejavnosti ter da so pokazali marsikje veliko pobude in iznajdiljivosti pri 
nuđenju neposrednih uslug občanov. Kljub vsemu temu pa lahko ugotovimo, 
da so potrebe po tej dejavnosti prerasle zmogljivosti servisne dejavnosti v 
okviru stanovanjskih skupnosti, ki je po svoji organiziranosti in tudi tehnični 
opremljenosti ostala na dokaj nizki ravni. Hkrati pa menim, da ni mogoče še 
nadalje odgovornosti za razvoj te dejavnosti nalagati le krajevnim skupnostim, 
kot se je marsikje doslej dogajalo, temveč morajo to problematiko z vso res- 
nostjo reševati predvsem občinske skupščine. To bi moralo* vplivati na občinske 
skupščine, tako da bi preusmerile svojo gospodarsko politiko v tem smislu* 
da z investicijami in z raznimi ukrepi pospešijo bolj sistematičen razvoj terciar- 
nih dejavnosti na svojem območju. Po mojem mnenju je treba to dejavnost 
razvijati in organizirati na bolj sodobnih principih, kot se je to1 delalo doslej 
v krajevnih skupnostih, ob boljšem kadrovskem sestavu zaposlenih in upošte- 
vanju načel delitve dohodka in samoupravnosti kolektivov, česar vsega doslej 
ni bilo. Gre torej za to, da krajevne skupnosti razbremenimo operativnega dela 
glede teh uslužnostnih dejavnosti in angažiramo občinske skupščine z vsemi 
njenimi organi, ki so dolžni reševati ta vprašanja, da na podlagi strokovnih 
analiz resnično ukrenejo vse potrebno, da se obseg te dejavnosti ne bi zmanjšal, 
temveč bi se obseg in kvaliteta uslug nenehno večala z uvajanjem modernejše 
tehnologije, boljšo organizacijo dela in s strokovno usposobljenimi kadri. 

To je po mojem mnenju edini izhod v reševanju problema srevisne' dejav- 
nosti in ne samo servisne dejavnosti, ampak terciarnih dejavnosti v celoti. Ven- 
dar je pri večini občinskih skupščin to še skoraj povsem neobdelano vprašanje 
ter bi se zato z njim morali začeti resno ukvarjati. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Frančiška Hribar, poslanka 
iz občine Radovljica. 

Frančiška Hribar: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke, tovariši 
poslanci! V svoji kratki razpravi nameravam obravnavati vprašanja organi- 
zacije oziroma organov krajevne skupnosti. 

Osnovni elementi organizacije krajevnih skupnosti so določeni v statutih 
občine, medtem ko podrobnejšo notranjo organizacijo določajo statuti krajev- 
nih skupnosti. Organizacija krajevnih skupnosti naj bi bila čim enostavnejša, 
da omogoči hitro reagiranje občanov na probleme, ki se pojavljajo. Preveliko 
število organov in zamotana organizacija krajevne skupnosti bi angažirala pre- 
več ljudi ter povzročila mnogo dela in skrbi v zvezi z ustanavljanjem in delo- 

vanjem organov krajevne skupnosti, zaradi česar bi bilo lahko zapostavljeno 
reševanje problemov občanov. Organe krajevnih skupnosti naj sestavljajo izvo- 
ljeni občani, ki so pripravljeni aktivno sodelovati pri uresničevanju programov 
krajevnih skupnosti ter pri izpolnjevanju nalog, ki jih krajevni skupnosti do- 
ločajo ustava, občinski statut in statut krajevne skupnosti. Ker se bodo člani 
sveta krajevne skupnosti in drugih organov menjali po preteku mandata, bo 
vsakomur omogočeno, da bo prej ali slej sodeloval v organih krajevne samo- 
uprave. Cim manj bo organov krajevne skupnosti, tem širše bo neposredno od- 
ločanje občanov samih. Ce bi bilo namreč število ljudi v organih krajevne skup- 
nosti zaradi preveč razvejanega sistema organizacije krajevne skupnosti pre- 
veliko, reagiranje na probleme in postopek za njihovo reševanje ne bi bil dovolj 
hiter. V večini osnutkov statutov krajevnih skupnosti je bila predvidena zelo 
razvejana organizacija z velikim številom organov krajevnih skupnosti, od 
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zbora občanov, sveta krajevne skupnosti in izvršnega odbora do potrošniških 
in poravnalnih svetov, raznih stalnih ter občasnih komisij, nadzornega odbora 
in tajništva. Kasneje pa se je na terenu v širokih razpravah o statutih občin in 
krajevnih skupnosti izoblikovalo jasnejše stališče glede organizacije in pristoj- 
nosti posameznih organov krajevne skupnosti. 

Prav v zvezi z današnjo razpravo o oblikovanju krajevne skupnosti sem ta 
teden povprašala za mnenje o organizaciji krajevne skupnosti v naši občini 
predstavnike občinske skupščine, občinskega odbora Socialistične zveze delov- 
nega ljudstva, predsednika občinske komisije za statute krajevnih skupnosti in 
tajnico krajevne skupnosti v središču občine. V zvezi s tem razgovorom vas 
želim seznaniti s konkretnimi rešitvami na našem območju. 

Po mnenju povprašanih organov in organizacij v naši občini naj se nepo- 
sredno samoupravljanje prebivalcev na območju določene krajevne skupnosti 
izvaja na zboru občanov. Zato je tudi sprejemanje delovnega programa finanč- 
nega načrta in zaključnega računa kot najpomembnejših aktov krajevne skup- 
nosti v pristojnosti zbora občanov, ne pa sveta krajevne skupnosti. Svet kra- 
jevne skupnosti skrbi za izvajanje sklepov in predlogov zborov občanov in 
opravlja še druge naloge, določene z ustavo, s statutom občine in s statutom 
krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti torej ne more biti upravni ali poli- 
tični organ, pač pa je izvršilni in deloma predstavniški organ. Večji poudarek 
je na zborih občanov in bo zato svet krajevne skupnosti imel več izvršilnih kot 
predstavniških opravil. Svet krajevne skupnosti je sestavljen iz občanov, izvo- 
ljenih na območju te krajevne skupnosti in ne bi bilo prav, če bi vanj dele- 
girale svoje predstavnike posamezne delovne organizacije z območja krajevne 
skupnosti. V tem primeru bi namreč kaj lahko prišlo do prosjačenja za sredstva 
gospodarskih organizacij. Pravilno pa je, da krajevne skupnosti nastopijo pred 
gospodarskimi organizacijami s svojim programom dela, v katerem bodo gospo- 
darske organizacije našle svoj interes oziroma možnosti za izvrševanje uslug za 
svoj delovni kolektiv. 

Predsednik sveta predstavlja krajevno skupnost in jo zastopa kot pravno 
osebo, vendar ni organ krajevne skupnosti. Glede izvršnega odbora smo bili 
mnenja, da ni potreben, prav tako' ni potreben nadzorni odbor. Finančno poslo- 
vanje krajevne skupnosti že redno kontrolira služba družbenega knjigovodstva 
pri Narodni banki, zato nadzorni odbor zaradi kontrole finančnega poslovanja 
ni potreben. Kjer pa so menili, da je potreben in nadzorni odbor imajo, ta ne 
kontrolira le finančnega poslovanja, temveč tudi zakonitost in celotno dejavnost 
krajevne skupnosti, na primer izvrševanje sklepov zbora občanov in sveta kra- 
jevne skupnosti. 

Tudi poravnalnega sveta nismo predvideli kot organa krajevne skupnosti, 
ampak kot samostojen družbeni organ, ki deluje v smislu izven sodne porav- 
nave brez izvršilnega učinka. V tej vlogi je v statutu krajevne skupnosti tudi 
omenjen kljub temu, da ni organ krajevne skupnosti. Kot posebna metoda dela 
sveta krajevne skupnosti oziroma kot neka pomoč svetu krajevne skupnosti so 
v naših statutih krajevnih skupnosti predvidene tudi komisije, ki se ustanovijo 
po potrebi in po opravljeni nalogi prenehajo z delom. Pri komisijah je poudar- 
jena strokovnost njihovih članov, za katere ni nujno, da so člani sveta krajevne 
skupnosti. Tajništvo krajevne skupnosti, ki ga sestavlja tajnik in po potrebi še 
njegovi sodelavci, ni organ krajevne skupnosti, temveč je to njena administra- 
cija. Njen obstoj in obseg pa je odvisen od obsega dela krajevnih skupnosti. 
Tajnik krajevne skupnosti ni član sveta krajevne skupnosti. 
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To je bil torej kratek povzetek stališč in razlogov, ki so vplivali na tako 
organizacijo krajevne skupnosti, kakršno imamo v naši občini. Posamezne druge 
krajevne skupnosti bodo lahko našle drugačne rešitve, ki jim bodo omogočale 
boljše izpolnjevanje njihovih nalog. Vendar sem prepričana in zaradi tega tudi 
ponavljam misel iz prvega dela svoje razprave, da ne smemo pretiravati pri 
številu organov krajevne skupnosti, temveč raje omogočimo, da bodo občani 
čimveč odločali neposredno sami. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Branko Štaman, poslanec 
iz občine Ljutomer. 

Branko Š taman: Tovarišice in tovariši poslanci! S svojo razpravo 
želim le današnji obravnavi problematike krajevnih skupnosti dodati nekaj 
misli o položaju in vlogi občinskega odbornika v krajevni skupnosti ter o mate- 
rialnem položaju krajevnih skupnosti v naši komuni. 

Z novo ustavo, zlasti pa s statutom komune smo izoblikovali novo insti- 
tucijo — krajevno skupnost, v kateri naj bi občani neposredno uresničevali na- 
čelo samoupravljanja na tistih področjih družbene dejavnosti, s katerimi se 
neposredno zadovoljujejo potrebe delovnih ljudi in njihovih družin. S temi 
določili so krajevne skupnosti dobile široko osnovo svojega dela, hkrati pa so 
občani dobili možnost neposrednega odločanja o zadevah, ki so za njih življenj- 
skega pomena. V tej obravnavi in reševanju,krajevne problematike pa mora 
občinski odbornik najti svoje mesto in delo. 

Pri analiziranju vloge in dela občinskih odbornikov v naši komuni smo 
ugotovili, da večina le-teh ne izpolnjuje ustavnega in statutarnega določila, ter 
se premalo aktivno vključuje v delo krajevnih skupnosti, pa tudi v delo občin- 
ske skupščine. Premalo se udeležujejo sej krajevnih skupnosti, zlasti pa se čuti 
premalo obiskov in izmenjave stališč na relaciji odbornik — volivci. 

Kakšna naj bi torej bila vloga odbornika v krajevni skupnosti? Ali naj 
odbornik seznanja volivce s sprejetimi sklepi občinske skupščine? To je v dolo- 
čeni meri potrebno, vendar pa bi odbornik moral biti razen tega tudi vez med 
volivci in občinsko skupščino kot organom oblasti, ki odloča o sedanjem in bo- 
dočem razvoju komune. Te vezi pa sedaj ni. Občasni zbori volivcev, ki navadno 
niti niso sklepčni, so vsekakor premalo in se v njih delo odbornika premalo iz- 
raža. Pri tem se navadno dogaja, da so zbori volivcev, sklicani takrat, ko je 
potrebno izglasovati kakšen sklep, na primer o krajevnem samoprispevku ali 
potrditi že sestavljeni vsakoletni družbeni plan, v katerem se praktično ne da 
nič spremeniti. Šele takrat, ko se bo naš sistem neposrednega samoupravljanja 
razširil tudi navzdol, ko bo lahko vsak volivec izrazil svoje mnenje, zlasti pa ko 
bo dajal tudi predloge za rešitev zadev, ki so trenutno najbolj pereče, bomo 
lahko govorili, da smo vključili občane v neposredno odločanje in reševanje kra- 
jevne pa tudi občinske problematike. Prav pri obravnavi, še posebej pa pri po- 
sredovanju stališč volivcev navzgor, bi moral občinski odbornik igrati posebno 
vlogo. Prav in koristno bi bilo, če bi se vsak občinski odbornik v okviru kra- 
jevne skupnosti predhodno posvetoval z volivci ali pa s skupino volivcev o gra- 
divu, ki ga bo obravnavala občinska skupščina ter tudi na seji občinske skup- 
ščine izražal stališča in predloge volivcev. 

Tako ne bi prišlo do tega, kar se sedaj pogosto dogaja, da v razpravi na 
seji občinske skupščine odbornik nastopa le v svojem imenu, ne pa v imenu 



15. seja 225 

volivcev. Na ta račun večkrat slišimo upravičeno kritiko občanov, da niso se- 
znanjeni s tem ali onim sklepom občinske skupščine in tudi ne s sklepi kra- 
jevne skupnosti. Upravičeno lahko trdim, da se je dosedaj zelo malo storilo za 
izboljšanje dela odbornikov, še manj pa za povečanje vpliva občanov na delo 
občinske skupščine pa tudi na delo krajevne skupnosti. Vzrokov za to je več. 
Zaradi tega bo v bodoče predvsem treba izboljšati povezavo na relaciji občin- 
ska skupščina -— odbornik — volivci, pri čemer naj bi odbornik povezoval in 
zastopal stališča občanov v skupščinskih organih, hkrati pa posredoval v skup- 
ščini sprejete sklepe občanom. 

Nadalje lahko ugotovimo, da se nekateri odborniki zelo neredno udele- 
žujejo sej občinske skupščine, še posebej pa se ne udeležujejo sej krajevnih 
skupnosti. Vprašujem se, ali ima odbornik, ki se je od 11 sej občinske skupščine 
udeležil le 6, lahko uspešno povezavo z volivci oziroma ali tak odbornik sploh 
lahko izvršuje dolžnosti, ki so jasno postavljene v statutu komune, zlasti pa se 
vprašujem, če ta odbornik opravičuje zaupanje svojih volivcev? Jasno je, da 
ne! Prav tako se postavlja vprašanje, kako naj taki odborniki pomagajo kra- 
jevni skupnosti pri reševanju krajevne problematike, ko pa niti sami niso se- 
znanjeni s stališči občinske skupščine, še manj pa s stališči svojih volivcev. 
Večina odbornikov meni, da je njihova naloga že opravljena, če se udeležijo 
seje občinske skupščine. To pa seveda ne drži, kajti odbornik bi moral aktivno 
delovati med volivci v okviru krajevne skupnosti, v občinski skupščini in v 
delovnih organizacijah. 

Poseben problem predstavlja sodelovanje odbornika z volivci v primerih, 
ko je več delovnih organizacij izvolilo- enega odbornika. Medsebojno sodelo- 
vanje je tu slabo, saj na eni strani delovne organizacije ne vabijo odbornikov 
na seje svojih organov upravljanja, na drugi strani pa se odborniki pred sejo 
občinske skupščine ne posvetujejo z volivci. Problem je kritičen, saj je prav 
nepoznavanje problematike v delovnih organizacijah, pa tudi v krajevnih skup- 
nostih vzrok, da se mnogo odbornikov ne vključuje aktivno v razpravo na sejah 
občinske skupščine. Zato se lahko dogaja, da se od 50 odbornikov občinske 
skupščine 15 odbornikov v vsem letu na sejah niti ni oglasilo. Prav zaradi takih 
ugotovitev bomo morali pri bodočih volitvah voliti v občinsko skupščino take 
ljudi, ki bodo opravičili zaupanje volivcev, zlasti pa bodo izpolnjevali dolžnosti 
odbornika, ki so posebej določene v IV. poglavju statuta komune. 

Iz vsega tega lahko zaključimo, da bomo morali biti v bodoče bolj pazljivi 
pri izbiri kandidatov za občinskega odbornika. Potrebno bo dati poseben po- 
udarek delu odbornika pri reševanju krajevne, pa tudi občinske problematike, 
zlasti pa bodo morali odborniki najti svoje mesto in delo v okviru krajevne 
skupnosti ter s konkretnimi obravnavami problema prispevati v kvalitetnejši 
vsebini dela krajevnih skupnosti, z razpravami v občinski skupščini pa tudi k 
boljšemu delu občinskih skupščin. Za uresničitev teh teženj in za navezavo 
boljših stikov med odborniki in volivci pa je treba zagotoviti polnoštevilno 
udeležbo odbornikov na sestankih krajevnih skupnostih in sejah občinskih 
skupščin. Hkrati bo treba rešiti še vrsto drugih vprašanj, med njimi vprašanje 
preobremenjenosti, ki se odraža v tem, da so vodilni ljudje iz delovnih orga- 
nizacij obenem odborniki, kar po mojem mnenju ni pozitivno, nadalje vpra- 
šanje programiranja dela, preobširnega gradiva in druga vprašanja, ki vplivajo 
na slabo delo odbornika v občinski skupščini in krajevni skupnosti ter delovni 
organizaciji. 
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Še nekaj besed o materialnem položaju krajevnih skupnosti v naši ko- 
muni. Postavlja se vprašanje, kako zagotoviti materialno podlago samouprav- 
ljanja občanov v krajevni skupnosti. Sredstva, s katerimi razpolagajo krajevne 
skupnosti, izhajajo predvsem iz samoprispevka občanov. Ta sredstva so v pre- 
teklih letih komaj zadostovala za komunalno dejavnost, to je za tiste naloge, 
ki so jih doslej opravljali krajevni odbori. Krajevne skupnosti imajo v seda- 
njem položaju nove, širše in odgovornejše naloge in pristojnosti, ki so zapisane 
tudi v statutih. Jasno pa je, da brez materialne osnove ni mogoče uresničevati 
želja občanov, niti izpolnjevati nalog krajevne skupnosti ter naprej razvijati 
naš komunalni in samoupravni sistem. Vsa določila, ki so prav lepo zapisana v 
občinskem statutu in statutih krajevnih skupnosti, ostajajo- le na papirju, če ni 
sredstev, da bi lahko zadovoljevali potrebe, ki se vsakodnevno pojavljajo. Me- 
nim, da je v tej zvezi izredno pomembna ugotovitev Republiškega sekretariata 
za zakonodajo in organizacijo, da je občinski denar, ki se da krajevni skupnosti, 
na splošno najbolje naložen denar in bolj razbremenjuje kot pa obremenjuje 
občino. Zal pa v naši občinski skupščini tega ne izvajajo. Statut komune sicer 
pravi, da krajevne skupnosti razpolagajo razen s svojimi sredstvi tudi s sred- 
stvi, katera jim .zagotavlja občina; če pa to določilo primerjamo s prakso, pa 
lahko ugotovimo-, da je to samo zapisano. To določilo- se ne izvaja, saj naše 
krajevne skupnosti, ki jih je 12, niso dobile iz občinskega proračuna niti di- 
narja. V proračunu ob sedanjih pogojih pač ni dovolj sredstev, vendar pa bo 
treba težiti k temu, da se črtajo nekateri izdatki, ki niso najbolj nujni ter da 
prednost materialni krepitvi krajevnih skupnosti. 

Sedanje potrebe krajevnih skupnosti se krijejo s krajevnim samoprispev- 
kom v višini 3 °/o, o katerem pa bi sedalo marsikaj povedati, še posebej ob upo- 
števanju že tako maksimalne obdavčitve naših občanov. Stanje v tem pogledu 
je težko in ga bo treba reševati z združenimi močmi ter spremeniti način de- 
litve proračunskih sredstev, če hočemo uresničiti program dela krajevnih skup- 
nosti in uvesti samoupravno prakso- in življenje. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Jože Cigler, član 
organizacijsko-kadrovske komisije pri Glavnem odboru Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva Slovenije. 

Jože Cigler: Ker sta pred menoj že dva govornika podrobno obrav- 
navala temo »organi in organizacija krajevne skupnosti«, bom svojo razpravo 
nekoliko skrajšal in povedal samo to, kar sta onadva mogoče nekoliko obšla. 

Območja in pravice ter način financiranja krajevnih skupnosti določajo 
že statuti občin. Organizacijo in delo krajevnih skupnosti pa ureja statut kra- 
jevne skupnosti, ki ga potrdi občinska skupščina. Ustava torej daje s tem obča- 
nom vse možnosti, da si sami organizirajo svojo krajevno skupnost in izvolijo 
njena vodstvena in delovna telesa. Ker je krajevna skupnost pravna oseba, 
mora imeti določeno organizacijsko obliko in tudi odgovorne organe, ki pred- 
stavljajo in zastopajo krajevno skupnost navzven nasproti družbeno-politični 
skupnosti, sodišču, samoupravnim organom, delovnim in družbenim organi- 
zacijam. Pa tudi sicer je za smotrno delo krajevne skupnosti potrebna orga- 
nizacija, ki mora biti prilagojena stvarnim potrebam, oziroma mora biti v skla- 
du z nalogami in dejavnostjo krajevne skupnosti. 

Statuti nekaterih krajevnih skupnosti pa postavljajo organizem samouprav- 
ljanja v krajevni skupnosti kot sistem hierarhično povezanih organov, ki so 
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najvišji, glavni, osnovni, predstavniški in pomožni. V analizi 60 statutov kra- 
jevnih skupnosti smo ugotovili, da je zbor občanov najvišji organ krajevne 
skupnosti v 65°/o statutov podeželskih krajevnih skupnostih, v mestnih kra- 
jevnih skupnostih pa v 10 % statutov. Za svet krajevne skupnosti ko't najvišji 
organ pa se je izreklo 35% analiziranih statutov podeželskih krajevnih skup- 
nosti in 90 % statutov krajevnih skupnosti v mestih. Organi krajevne skup- 
nosti so še izvršni odbor, nadzorni odbor, predsednik sveta, tajništvo s profe- 
sionalnim tajnikom, ki ga predvideva 85 % statutov vaških krajevnih skupnosti 
in 95 % analiziranih statutov mestnih krajevnih skupnosti. Nekateri statuti na- 
vajajo kot stalne pomožne organe komisije, ki smo jih v statutih 20 'krajevnih 
skupnosti na mestnem območju evidentirali več kot 20 različnih vrst, v statutih 
40 vaških krajevnih skupnosti pa 13 vrst. Nekateri statuti predvidevajo tudi 
po- 5 stalnih komisij, med katerimi so tudi komisija za kadre, disciplinska komi- 
sija, komisija za odlikovanja, komisija za finančna vprašanja, komisija za, 
prošnje in pritožbe, in komisija za požarno' varnost in civilno zaščito, komisija 
za družbeno aktivnost ter komisija za družbeno upravljanje in poslovanje po- 
ravnalnih svetov v okviru krajevne skupnosti. Mnenja sem, da je morda 5 ali 
6' komisij takih, ki bi v res delovni in razgibani krajevni skupnosti z obširno 
problematiko imele svoj pomen in torišče dela. Ves register organov krajevnih 
skupnosti, ki se delijo v glavne, pomožne itd., vzbuja vtis, da gre za majhno 
občino. V krajevnih skupnostih s tolikimi organi sploh ne bo čutiti občanov 
kot celote. Hkrati pa obravnavani statuti krajevnih skupnosti ne navajajo niti 
vseh do sedaj znanih demokratičnih oblik soodločanja občanov, kot so obvezne 
konzultacije in razgovori o aktualnem problemu v interesnih skupinah, ankete, 
tribune itd. 

V krajevni skupnosti mora biti omogočeno vsakemu delovnemu človeku-.1 

vsakemu občanu, da lahko soodloča o aktualnih problemih. To določa tudi 104. 
člen Zvezne ustave, ki pravi: »Občani neposredno uresničujejo samoupravljanja 
na področju dejavnosti, s katerimi se neposredno zadovoljujejo potrebe delov- 
nih ljudi in njihovih družin.« 

Pri tem gre za uvedbo takih oblik in metod dela krajevne skupnosti pri 
izpolnjevanju določene naloge, da bo velika večina občanov imela vse možnosti, 
da bo pri tem tudi resnično' sodelovala. V delovanju krajevne skupnosti naj 
velja načelo neposrednega odločanja občanov o vseh bistvenih vprašanjih. 
Seveda mora vsaka krajevna skupnosti na svojem območju ugotoviti, s kakšnimi 
oblikami je mogoče zagotoviti resnično odločanje vseh ali vsaj večine občanov 
o posameznih problemih krajevne skupnosti in kakšno vlogo naj ima, na primer, 
svet krajevne skupnosti kot njeno delovno jedro, ki je pred občani in delno 
tudi pred družbeno-politično skupnostjo odgovoren za delo in napredek celotne 
krajevne skupnosti. 

Menim, da bi bilo prav; ko bi se v praksi krajevnih skupnosti izogibali 
naziva »najvišji« ali »predstavniški organ«, kajiti aktivna vloga občana pri 
urejanju problemov krajevnih skupnosti ne dovoljuje, da bi v taki skupnosti, 
ki jo sestavljajo občani sami, vzpostavili nekak hierarhičen, strogo odrejen 
sistem odločanja. Kot je bilo že poudarjeno, naj občani odločajo sami, vendar 
s tem ni predpisano, da odločajo samo na zborih občanov, oziroma na zborih 
volivcev, kjer je največkrat težko zagotoviti udeležbe večine, ki je obvezna. 

Na območju krajevne skupnosti deluje še vrsta političnih, strokovnih in 
družbenih organizacij ter društev, vrsta institucij in zavodov. Vsi ti organizmi 
so bolj ali manj zainteresirani za posamezne in nekatere skupne probleme kra- 

li* 
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jevne skupnosti in bodo na pobudo sveta krajevne skupnosti obravnavali vsa 
aktualna vprašanja krajevne skupnosti, ki v večji ali manjši meri sodijo v nji- 
hovo delovno področje, dajali pa bodo tudi konkretne predloge in sugestije za 
rešitev problema. 

Tribune in razne interesne skupnosti občanov so druga oblika konzultacij 
in vplivanja občanov na dokončne sklepe o problemih. Svet krajevne skupnosti, 
ki organizira široke razprave med občani in raznimi organizacijami, društvi, 
kolektivi delovnih organizacij in drugod, sumira njihove pobude, predloge, iz- 
kušnje in odločitve ter na osnovi vseh teh sugestij in delnih odločitev oblikuje 
skupno odločitev občanov in jo formalno sprejme. 

Občani, ki so iz svoje srede izvolili svet krajevne skupnosti, so s tem po- 
udarili, da je ta svet ena od oblik dela in njihovega neposrednega odločanja, 
ne pa najvišji organ odločanja, ki so mu vsi drugi organizmi v krajevni skup- 
nosti podrejeni. Zato se pravice in dolžnosti sveta ter njegove metode dela 
povsem razlikujejo od metod dela predstavniških teles občine ali republike pa 
tudi od samoupravnih organov delovne organizacije. S tatkim načinom dela 
sveta krajevne skupnosti bo nedvomno zagotovljeno široko in demokratično 
sodelovanje in soodločanje občanov o problemih krajevne skupnosti. Hkrati 
pa ob tem postane nepotrebna tako široka in zapletena organizacija najvišjih 
in glavnih organov, kot jo predvidevajo nekateri statuti (krajevnih skupnosti. 
Načeloma naj bo organizacija čimbolj enostavna in elastična. Svet naj ne bo 
le neko predstavniško telo, ki samo sprejema sklepe, temveč naj v svojem 
delu tudi poskrbi, da bodo sklepi izvršeni. Komisije naj bodo predvsem metoda 
dela sveta, ki delujejo po njegovih smernicah. Delo bo potekalo tako brez 
odvečnega administriranja, kolikor pa je le-to nujno potrebno, ga lahko opravi 

-honorarna administrativna moč, v manjših podeželskih krajevnih skupnostih 
pa uslužbenci krajevnega urada, ki so jih mnoge občinske skupščine že name- 
nile v pomoč krajevnim skupnostim pri opravljanju administrativno-tehničnih 
opravil. 

Nekoliko problematičen se mi zdi tudi poseben organ, ki so ga v nekaterih 
-občinah organizirale krajevne skupnosti. Mislim namreč na stalne konference 
krajevnih skupnosti, ki bodo morda še v praksi pokazale upravičenost ali ne- 
upravičenost svojega obstoja. Po mojem mnenju so ob aktivnem sodelovanju 
občinske skupščine s krajevnimi skupnostmi take stalne konference nepotrebne. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 8 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.15 in se je nadaljevala ob 14.25.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Lado Mahnič, poslanec iz 
Sežane. 

Lado Mahnič: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz analize Republiškega 
sekretariata za zakonodajo in organizacijo ter našega odbora je razvidno, da je 
neurejeno financiranje eden izmed razlogov, da se aktivnost krajevnih skup- 
nosti ne odvija po pričakovanju. Zato mi dovolite, da o tem spregovorim nekaj 
besed. 

V letu 1963 so občinske skupščine v Sloveniji namenile približno 2 mili- 
jardi dinarjev za financiranje in poslovanje krajevnih odborov, medtem ko je 



15. seja 

po dosedanjih analizah ugotovljeno, da so letos občinske skupščine namenile za 
krajevne skupnosti manjša sredstva v primerjavi z lanskim letom. 

Značilen je tudi podatek, da so krajevne skupnosti in krajevni odbori v 
Sloveniji do konca oktobra letos dobile le okrog 800 milijonov dinarjev ali nad 
50 °/o manj sredstev kot prejšnje leto. Ta podatek dopolnjuje tudi razprava to- 
variša poslanca iz Gorice o tem, da je življenje krajevnih odborov na našem 
območju popolnoma izumrlo, da se krajevne skupnosti še niso formirale, ozi- 
roma da še ne izvajajo svojih nalog, ali pa jih izvajajo zelo počasi. Mislim, da 
je taka analiza kot vsa današnja razprava pokazala, da so potrebna vsaj mini- 
malna začetna sredstva za poslovanje krajevnih skupnosti in da ni razloga, da 
ne bi občinske skupščine dajale za začetno dejavnost krajevnih skupnosti vsaj 
toliko' sredstev kot so jih dajale v prejšnjem razdobju. Pri tem je tudi značilno, 
da se krajevnim skupnostim sredstva niso dodeljevala po njihovih delovnih 
programih. Občinske skupščine so krajevnim skupnostim dodeljevale sredstva 
na več načinov, najpogosteje namensko za urejevanje določenih objektov, kot 
udeležbo krajevne skupnosti v proračunskih dohodkih ali v deležu od občinske 
doklade. Tako različne oblike financiranja so povzročile negotovost pri rednem 
poslovanju že obstoječih krajevnih skupnosti, prav tako pa so ovirale hitrejši 
razmah ustanavljanja krajevnih skupnosti predvsem na vasi. Mislim, da bi mo- 
rali hitreje reševati vprašanja financiranja krajevnih skupnosti, kajti te brez 
urejene materialne osnove ne morejo uspešno poslovati. 

V celoti se strinjam z navedbami v poročilu, da so se sredstva, ki so bila 
v prejšnjih letih dana krajevnim odborom, zelo koristno uporabila in se tudi 
po dvakrat ali celo trikrat povečala s prispevki samih občanov, ki so tako 
uspeli rešiti mnogo problemov znatno ceneje, kot če bi jih reševali sami ob- 
činski organi. Prav zaradi takih dobrih izkušenj bi se morale občinske skup- 
ščine v bodoče pri financiranju krajevnih skupnosti naslanjati predvsem na nji- 
hove delovne programe. Občine bi morale posvetiti največjo pozornost pro- 
gramom krajevnih skupnosti in jim za naloge po programih tudi zagotoviti 
sredstva. Po1 vsem tem je jasno, da pri financiranju krajevnih skupnosti niti ni 
najvažnejše vprašanje višine občinskih proračunskih sredstev, temveč gre bolj 
za vprašanje odnosa občinskih skupščin in nasproti krajevnim skupnostim. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Štefan Ferš, poslanec iz 
občine Maribor-Tezno. 

Štefan Ferš: Tovarišice in tovariši poslanci! Izredno hitra in odločna 
razvojna pot našega družbenega sistema prinaša z delavskim in družbenim 
samoupravljanjem v sedanjo prakso nove izkušnje, pa tudi kopico novih pro- 
blemov, katerih reševanje je že preraslo okvire veljavnih predpisov. V tem 
času so se začele porajati krajevne skupnosti z docela drugačno obliko in vse- 
bino dela, kakor so jo imele dosedanje stanovanjske skupnosti. 

Krajevna skupnost je zelo važen organizem, ki naj rešuje vsa pomembna 
vprašanja našega občana, zaradi česar ne smemo dovoliti, da bi bilo obliko- 
vanje krajevne skupnosti samo akt občinskih skupščin, temveč naj bo plod 
široke razprave samih občanov. V dosedanjem delu in razpravah na terenu so 
se pokazale nekatere nepravilne težnje v pojmovanju pomena in značaja kra- 
jevnih skupnosti. Ponekod se krajevne skupnosti pojmujejo le kot začasen iz- 
hod iz zagate in ne kot korak naprej v razvoju družbenega mehanizma. Na 
drugi strani pa se krajevnim skupnostim pripisujejo prevelike zmožnosti že na 
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samem začetku njihovega delovanja. Vendar bo šele po< stalnem in vztrajnem 
delu krajevna skupnost lahko postala to, kar bi morala biti. 

Organe krajevne skupnosti je treba seznati z značajem in vsebino njiho- 
vega dela; poleg ustreznih predpisov jim je treba pojasniti tudi idejno-politične 
osnove, na katerih temeljijo krajevne skupnosti tako, da se krajevna skupnost 
že na začetku opre na občana in na interese delavske družine, ki so v tem pri- 
meru najbolj pereči. 

Do danes so se s problemi krajevnih skupnosti ukvarjale predvsem občin- 
ske skupščine, krajevni odbori in organizacije Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, medtem ko so razna društva stala ob strani in niso dajala nobene po- 
bude. Zaradi tega bodo morale organizacije Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva v krajevni skupnosti povezati vse družbene sile in jim omogočiti, da bodo 
stalen vir spodbud za delo v krajevni skupnosti, kakor tudi, da bodo njihovi 
napori in koncentracija sredstev vse bolj učinkoviti. 

Uspeh v delovanju krajevne skupnosti je vsekakor odvisen od možnosti 
zbiranja finančnih sredstev, ki pa bo lahko uspešno le, če bo< krajevna skupnost 
stopila pred občane s konkretnim in sprejemljivim programom. Tak program 
pa je mogoče izdelati le na osnovi proučene strukture določenega območja in 
osnovnih potreb občanov. Da bo skupnost spoznala vse potrebe svojega ob- 
močja, bo morala navezati žive stike z vsemi družbeno-političnimi organiza- 
cijami ter delovnimi ljudmi, ki ne prenesejo vsiljevanja kakršnihkoli šablon. 
Na drugi strani pa bodo morale občinske skupščine in njihove službe nuditi 
krajevnim skupnostim strokovno pomoč pri izdelavi plana investicij, program 
dela in pri izračunu potrebnih finančnih sredstev. 

Zelo važno vprašanje, ki zadeva krajevne skupnosti, je način financiranja, 
posebno sedaj, ko je prenehal veljati zakon o stanovanjski skupnosti. S tem v 
zvezi bodo po 31. 12. 1964 krajevne skupnosti prenehale dobivati dosedanji 
delež stanarinef in najemnine poslovnih prostorov ter tudi dohodke iz servisnih 
dejavnosti oziroma servisov, ki še poslujejo v okviru krajevne skupnosti. 

Krajevne skupnosti si povsod tam, kjer so ustanovljene, pridobivajo šele 
prve izkušnje,' vendar te izkušnje že kažejo, da se v delu krajevnih skupnosti 
odražajo potrebe in želje občanov, njihove pobude in prizadevanja, katera s 
skupnimi napori in ob skupnem programu korak za korakom izboljšujejo vsak- 
danje življenje občanov. 

Problematika krajevne skupnosti, v kateri se prepletajo ekonomski, soci- 
alni in drugi elementi, zahteva in zasluži temeljito proučitev in splošno skrb. 
Ob vsakem ukrepu je treba presoditi, kako bo vplival na življenjske pogoje de- 
lovnih ljudi. Prav zato je treba najti tudi najboljšo rešitev vprašanja financi- 
ranja krajevnih skupnosti. Se posebna skrb pa naj velja vprašanju razmerij 
med krajevno skupnostjo in občino. Kot sem uvodoma dejal, je krajevna skup- 
nost družbeni organizem, ki mora dopolnjevati dejavnost komune na tistih 
področjih, ki jih komunalne službe same ne morejo uspešno obvladati, poleg 
tega pa mora krajevna skupnost prevzemati še tiste posle, katerih opravljanje 
je neposredna korist državljanov določenega območja in bi se lahko najučinko- 
viteje opravljala s sodelovanjem občanov. V svojem delovanju naj bodo kra- 
jevne skupnosti popolnoma samostojne, občine pa morajo biti zainteresirane za 
njihovo delo. Občine prav gotovo lahko mnogo prispevajo k razjasnitvi mnogih 
vprašanj krajevnih skupnosti, ki zadevajo vsebino in oblike dejavnosti krajev- 
nih skupnosti, njihovo financiranje in razmerja med krajevno skupnostjo in 
občino. 
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Pomen krajevne samouprave naj bi dojel vsak član krajevne skupnosti 
tako na podeželju kot v mestu, ker bo le tako lahko našel svoje mesto v okviru 
obveznosti in pravic, ki so. mu dane v tej obliki družbenega upravljanja. Že 
danes se komunalne dejavnosti prenašajo na krajevne skupnosti. Zaradi tega 
je dolžnost krajevnih skupnosti, da pridobijo k sodelovanju čimveč občanov, 
da se bo tako čimbolj odražala pomembnost družbenega upravljanja in načela, 
da so odgovorni vsi za vsakega in vsak za vse. Takšne cilje bomo lahko uspešno 
in neposredno, reševali le v skupnosti občanov in komune. Pri tem pa je treba 
napraviti velike spremembe, predvsem pa občanom omogočiti, da uveljavljajo 
svoje pravice in dajejo pripombe na zborih občanov in na zborih delovnih skup- 
nosti, se pravi tam, kjer živijo, in tam, kjer delajo. Prav tako bo treba tudi 
doseči, da bodo občani razumeli probleme in potrebe komune ter širše skupnosti 
in ne bodo na vsako odločitev gledali ozko, sebično in lokalistično. 

Zakon o prenehanju stanovanjskih skupnostih določa, naj bi krajevne 
skupnosti do konca marca 1965 odločile o nadaljnjem delu svojih servisov. Zato 
je že. sedaj treba urediti njihov status in skrbno proučiti to problematiko, da ne 
bi pri tej reorganizaciji okrnili obrtnih kapacitet. Sedanji servisi so imeli po- 
ložaj komunalnih zavodov, pri čemer pa niso imeli lastnosti pravne osebe. 
Opravljali so storitve hišnim svetom in občanom pri upravljanju stanovanjskih 
hiš, obrtne storitve za tekoče vzdrževanje stanovanjskih hiš oziroma popravila 
zgradb in stanovanj, vzdrževanje vodovodnih instalacij, kanalizacijskih naprav, 
naprav centralne kurjave in podobno. Stanovanjske skupnosti so se doslej v 
glavnem ukvarjale z ustanavljanjem raznih servisov, ki pa zaradi pomanjkanja 
predpisov niso našli svojega pravega položaja in namena. Servisi so se usmer- 
jali vedno bolj v proizvodno dejavnost in zanemarjali storitvene dejavnosti, ki 
so tako zelo potrebne našim občanom. To jih je seveda vodilo k spreminjanju 
v obrtna podjetja in k pohlepnemu zbiranju finančnih sredstev, kljub načelu, 
naj servisi opravljajo svoje usluge brez dobičkov, ob dostopnih cenah, pri čemer 
naj iz svojih dohodkov krijejo le stroške poslovanja in dohodke delavcev, za- 
poslenih v servisih. Vse to je razvidno iz raznih analiz in materialov, ki se v 
tem času obravnavajo. 

Ne mislim zagovarjati nepravilnosti, ki so se v času obstoja stanovanjskih 
skupnosti porajale v servisih, želim pa povedati, da so tudi nekateri servisi v 
redu poslovali in se ravnali po namenu, za katerega so bili ustanovljeni. Pro- 
blem vzdrževanja stanovanjskih zgradb je iz leta v leto vse večji in to zaradi 
pomanjkanja obrtnih storitev in finančnih sredstev. Predvsem je to pereče pri 
tistih zgradbah, ki so- brez osnovnih komunalnih naprav, zlasti brez kanali- 
zacije, saj hišni sveti troši j o zelo velika sredstva za odvažanje fekalij, za druga 
popravila in vzdrževanje pa sredstva primanjkuje. 

Cene servisnih uslug niso bile povsod enake, bile so pa vedno zmerneje od 
cen obrtnih podjetij, zato danes nastaja vprašanje, kakšne bodo cene uslug 
bodoče, ko bodo servisi prešli na redno poslovanje brez ugodnosti oziroma pri- 
vilegijev glede družbenih obveznosti. Vsekakor bodo cene uslug višje, s tem pa 
tudi manj dostopne hišnim svetom, ki se danes marsikje borijo s težavami in 
le težko vzdržujejo zgradbe s sredstvi, ki jim ostanejo v skladih za vzdrževanje 
zgradb. Nastaja vprašanje, ali bodo v bodoče obrtna podjetja prevzemala razna 
drobna popravila, to je tisti del uslug, ki jih občani in hišni svet dnevno- po- 
trebuje. Poi'aja se tudi bojazen, da se bodo ta drobna dela odklanjala, ker za 
obrtna podjetja, kakor tudi za zasebne obrtnike opravljanje takšnih storitvenih 
uslug ne bo interesantno. Pričakovati je namreč, da se bo obrt še nadalje usmer- 
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jala na proizvodnjo in opravljanje uslug delovnim organizacijam, ustanovam 
itd. Tudi doslej so se odražale enake težnje, zaradi katerih so bili pri drobnih 
storitvenih uslugah zapostavljeni občani in hišni sveti. Da se ta bojazen ne bi 
uresničila, morajo krajevne skupnosti in občinske skupščine poiskati vse neiz- 
koriščene možnosti za povečanje obrtnih zmogljivosti, zlasti sedaj, ko novi 
predpisi to omogočajo. 

Predsednik Janez Hočevar: Kot zadnji se je prijavil k besedi inž. 
Vitja Rode, poslanec iz občine Domžale. 

Inž. Vitja Rode: Svojo razpravo pričenjam z izhodiščem, ki ga je na- 
kazal v svojem govoru tovariš Premrou, namreč, da so krajevne skupnosti se- 
stavni del samoupravnega mehanizma. Mislim, da je ta ugotovitev povsem 
točna, poskušal jo bom le še razširiti z dodatno ugotovitvijo, da je krajevna 
skupnost edini teritorialni organ samoupravljanja, ki ni obvezen in se usta- 
navlja po odločitvi občanov ter da je to edini teritorialni organ oziroma organ 
na teritorialnem principu, katerega vodstvo nima elementov oblasti. Ta dva 
elementa poudarjam zato, ker se mi zdi, da dokaj točno nakazujeta nekatere 
probleme, s katerimi se danes srečujemo in tudi opredeljujeta vlogo in funk- 
cijo krajevne skupnosti. 

Pred razpravo o konkretnih vprašanjih bi spregovoril o odnosu občina s 
krajevno skupnostjo. Zelo težko je ločiti naloge občine od nalog krajevne skup- 
nosti in zelo težko' razmejiti občine od krajevne skupnosti, v bistvu so to skupne 
naloge, ki se pa v posameznih konkretnih primerih lahko delijo. Strinjam se, 
da so določena vprašanja, za katera je težko pričakovati, da jih bo reševala 
občinska skupščina, ker so pač predrobna ali pa predaleč, kar je odvisno od 
narave problemov. Govorim o tem zato, ker tO' pravzaprav praktično potrjuje, 
da ni nujno, da je krajevna skupnost ustanovljena povsod, kajti tam, kjer ni 
krajevne skupnosti, je vse njene naloge dolžna izvajati občina. 

O obsegu krajevne skupnosti je bilo danes že mnogo povedanega in se pri- 
družujem tovarišem, ki so bili mnenja, da je težko razumeti tezo o izredno 
obširnih krajevnih skupnostih, kakršne ponekod ustanavljajo. Dodal bi še to, 
da najbrž tudi tistim, ki so že pripravljali določene načrte, to vprašanje ni po- 
vsem jasno. Opazil sem, da so v današnji razpravi posamezni poslanci navajali 
bistveno drugačne številke, kot so navedene v gradivu, ki smo ga k tej točki 
prejeli. Kaže, da se število predvidenih krajevnih skupnosti, vsaj ponekod 
menja izredno hitro. Tako so ponekod še včeraj govorili o šestih, danes pa ome- 
njajo že osemnajst ali dvajset predvidenih skupnosti v občini, medtem ko ni 
opaziti primerov, da bi se to število zmanjševalo. 

Ce izhajamo iz osnovnega izhodišča in ugotavljamo, kakšno mesto zavzema 
krajevna skupnost v samoupravnem sistemu, ni sporna ugotovitev, da je kra- 
jevna skupnost organ samoupravljalca — občana in da je njena osnovna funk- 
cija urejanje interesov in potreb občanov, vendar ne mimo občanov, temveč s 
prizadevanji samih občanov v krajevni skupnosti. To izhodišče tudi bolj ali 
manj jasno govori o tem, da obseg krajevne skupnosti ne more biti prevelik, 
ker je pri takem obsegu krajevne skupnosti interes občanov predaleč od obča- 
nov in se nujno pojavljajo nekatera vodstva, ki govorijo in delajo v imenu 
občanov, ter z več ali manj posluha rešujejo probleme, s katerimi se srečujejo 
občani, kar pomeni, da se pojavlja neko vmesno telo z različnimi birokratičnimi 
in drugimi težnjami. Današnja razprava o vodstvu in organih krajevnih skup- 
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nosti potrjuje moje navajanje. Težnje po močnejši profesionalni zasedbi in po 
različnih oblikah vodilnih organov so nedvomno posledica odmika od pravil 
in stališč in ne prispevajo h kvalitetnejšemu delu krajevnih skupnosti. Vendar 
pa nasprotno ne bi smeli pasti v drugo skrajnost. Tako ne kaže ocenjevati po- 
ravnalnega sveta kot nepotrebnega. Poravnalni svet je organ z dokaj jasno do- 
ločeno funkcijo in zaseda samo takrat, kadar obravnava določeno zadevo. V 
okviru krajevnih skupnosti tudi ni treba odklanjati posameznih komisij, ki 
imajo povsem določeno delovno področje. Svet krajevne skupnosti je nesporno 
potreben, ker on ne le predstavlja krajevno skupnost, temveč jo tudi organi- 
zira. Brez takega sveta si ne moremo predstavljati uspešenega delovanja kra- 
jevne skupnosti, ker bi sicer povsem stihijno prihajale do izraza posamezne po- 
bude in bi ne bilo nikogar, ki bi jih organizirano uresničeval. Seveda pa mora 
celotna problematika ostati v okviru realnih potreb predlogov in sugestij ob- 
čanov. 

S tem v zvezi bi samo na kratko omenil težnjo po mikro komunah. Ta 
težnja, ki se poraja v nekaterih krajevnih skupnostih, ni združena samo z 
vprašanjem obsega krajevne skupnosti in se ne pojavlja izključno v velikih 
krajevnih skupnostih, čeprav jo je v njih možno občutiti. Obstojajo namreč tudi 
težnje, čeprav jih je manj, ki poskušajo iz krajevne skupnosti v manjšem merilu 
narediti družbeno-politično skupnost. Dokaz temu je mišljenje, da je krajevna 
skupnost odgovorna za celoten družbeni in gospodarski razvoj na svojem ob- 
močju, pri čemer prihaja konkretno do prilaščanja nekaterih ingerenc nad 
delom gospodarskih organizacij na območju krajevne skupnosti, pri tem tudi 
niso neposredno namenjene za zadovoljevanje potreb občanov. V naši dose- 
danji praksi smo te težnje sicer že mnogokrat obsodili, ponovno* pa se uveljav- 
ljajo prav v obliki izredno velikih krajevnih skupnosti. 

V priloženem gradivu je premalo< konkretnih navedb o vsebini dela kra- 
jevnih skupnosti in krajevnih odborov. Mislim, da je razprava tovariša Cepiča, 
iz Maribora precej nazorno* pokazala, da je dejavnost krajevnih skupnosti zelo 
različna in da je težko reči, koliko vsi občani in člani krajevne skupnosti to 
dejavnost tudi poznajo in čutijo njeno koristnost. O takih vprašanjih in pri- 
merih bi kazalo govoriti mnogo več in se povsem pridružujem mnenju, ki ga 
je v imenu začasnega odbora izrazil tovariš Košir, namreč, da se najbrž neko- 
liko preveč oddaljujemo od dosedanjih oblik. Pri tem mislim konkretno na 
dosedanje krajevne odbore in stanovanjske skupnosti, ker se je ustvarila ilu- 
zija, da je krajevna skupnost nekaj bistveno drugega, kot sta bila dosedaj kra- 
jevni odhor in stanovanjska skupnost. Vendar ugotavljamo, da je novo prav- 
zaprav le taksativno naštevanje nalog, ki jih navaja že ustava; to pa je tudi 
najbrž eden od razlogov za tako korenite spremembe v številu predvidenih 
krajevnih skupnosti v primerjavi z dosedanjim številom krajevnih odborov in 
stanovanjskih skupnosti. 

Krajevni odbori in stanovanjske skupnosti so imele zlasti pravno neko- 
liko drugačen položaj kot je danes položaj krajevne skupnosti. Nisem pa zelo 
trdno prepričan, da je ta pravna razlika, ki je izhajala iz dosedanjih predpisov 
in statutov občin učinkovala tudi na terenu. Tam, kjer je krajevni odbor dobro 
deloval in je našel pravo vsebino dela, znal prisluhniti potrebam občanov ter 
njihovim sugestijam, ne morejo danes, čeprav se krajevni odbor spremeni v 
krajevno skupnost, prav nič drugače delati. S tem sicer mislim reči, da bi se 
moral vsak krajevni odbor enostavno spremeniti v krajevno skupnost. Na- 
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sprotno, dobro je treba premisliti, ali naj se preoblikujejo v krajevne skupnosti 
tisti krajevni odbori, ki že doslej niso bili aktivni. S tem pa ni rečeno, da na 
območju, kjer sta bila zdaj dva krajevna odbora, ne more nastati ena krajevna 
skupnost. 

S tem želim povedati, da najbrž ne gre za tako bistveno pravno in dejan- 
sko razliko med dosedanjimi oblikami neposredne samouprave na terenu in 
med krajevno skupnostjo', da bi zaradi te razlike morali iskati nove teritorialne 
oblike. Jasno je, da je nastajanje krajevnih skupnosti v bistvu daljši proces. 
Čim smo postavili stališče, da ni nujno, da krajevne skupnosti pokrivajo celo 
območje občine, smo s tem tudi povedali, da ni nujno, da mora biti vsaka po- 
samezna občina do zadnje vasi zasedena in razdeljena v krajevne skupnosti. 
Ponekod bo do take razdelitve prišlo, ponekod pa ne ali pa šele kasneje. Ne 
strinjam pa se z mislijo, ki je bila sicer le nakazana, da so krajevne skupnosti 
predvsem namenjene podeželju oziroma potrebam nadaljnjega izgrajevanja po- 
deželja. Mislim, da je izgrajevanje podeželja prav tako osnovna dolžnost ko- 
mune, seveda v procesu razvoja našega kmetijstva, v procesu nastajanja večjih 
družbenih obratov, v procesu, v katerem oddaljene vasi organsko odmirajo za- 
radi tega, ker mlajši ljudje iz njih odhajajo. V takem položaju in ob takih 
problemih pa lahko krajevna skupnost na posameznem območju opraviči svojo 
funkcijo. Najbrž bi bilo nesmiselno, če bi se taka krajevna skupnost borila za 
novo šolo', vendar pa v okviru realnih potreb lahko taka in vsaka druga kra- 
jevna skupnost najde svojo vsebino dela. 

Na kratko želim opozoriti na dve zelo konkretni vsebinski nalogi krajev- 
nih skupnosti, ki v današnji obravnavi nista bili dovolj poudarjeni. Prva na- 
loga je skrb za šole, predvsem v tem času, ko* že razpravljamo o pouku v eni 
izmeni. Na to nalogo se navezuje tudi skrb za varstvo otrok, ne samo šolskih, 
temveč tudi predšolskih. Problem šol in otroškega varstva je skupen vsem ob- 
čanom. Menim, da bi morali razpravljati o tem, na kakšen način naj se kra- 
jevna skupnost vključi v družbeno skrb za razvoj našega šolstva, zlasti osnov- 
nega. 

Drug problem, ki ga je omenil že tovariš Cepič, je oblikovanje družbenih 
centrov v krajevnih skupnostih. Menim, da je to nedvomno eno od osnovnih 
vprašanj funkcioniranja krajevnega samoupravljanja in, samoupravljanja na 
splošno, kajti tak krajevni center predstavlja materialno bazo za razvijanje 
samoupravljanja in nudi upravljalcem, članom družbeno-političnih in družbenih 
organizacij, veliko boljše pogoje za njihovo delo. V vrsti krajevnih skupnosti, 
predvsem v mestih že imamo take domove oziroma centre in .mislim, da bo 
treba o tem vprašanju tudi v bodoče še več razpravljati. 

Povsem na kratko želim spregovoriti še o servisih, čeprav sta dva tovariša 
o tem že razpravljala. V glavnem se z njima strinjam, le nekatera vprašanja 
nameravam obravnavati nekoliko ostreje. 

Menim, da je bilo doslej že zelo napačno mišljenje, da bodo servisi kra- 
jevnih skupnosti lahko v celoti zadovoljevali potrebe občanov po> obrtnih in 
ostalih uslugah. Tam, kjer so se občinske skupščine postavile na to stališče, in 
kjer so se občani zanašali samo na usluge servisov, so bile te večinoma dokaj 
slabe. Seveda pa ne želim prikazovati preveč črne slike, ker poznam razmere 
samo v nekaterih ljubljanskih občinah. Mislim, da tu ni toliko pomembno vpra- 
šanje predpisov, temveč dejstvo, da so se servisi, ki so sicer v začetku odigrali 
določeno pozitivno vlogo, preoblikovali v manj kvalitetne obrtniške organi- 
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zacije, ki so na osnovi posebnih olajšav lahko uspešno konkurirali nekaterim 
drugim gospodarskim organizacijam s tega področja. V znatnem obsegu so se 
servisi spreminjali v proizvodne obrtniške organizacije, ki so na prvenstven 
način izdelovale razne serijske artikle, vzdrževale pa so se zaradi tega, ker so 
bile deležne olajšav pri družbenih obveznostih. Tam, kjer so servisi v okviru 
krajevnih skupnosti res predstavljali dobro organizirano dejavnost, ni nobenih 
ovir, da se ne bi prav tako dobro uveljavili in delovali tudi sedaj, ko bodo 
postale gospodarske organizacije z rednim obračunom. Nikjer ni rečeno, da kra- 
jevna skupnost ne bi mogla biti ustanovitelj takšne organizacije, čeprav gospo- 
darske, saj se pomen ustanoviteljstva spreminja. Razumljivo pa je, da v takem 
mestu, kot je Ljubljana, zagotavljanje nekaterih vrst uslug ne more biti funk- 
cija krajevne skupnosti, ker je celo občina v nekaterih primerih lahko pre- 
majhna osnova. Ne želim, da bi te moje besede zvenele preveč kritično in po- 
novno poudarjam, da teh razmer v celoti ne poznam. Do svojih ugotovitev 
sem prišel na podlagi ocene manjšega števila posameznih primerov. 

Spregovoriti želim še nekaj besed o financiranju krajevnih skupnosti. Tudi 
ob tem problemu se pridružujem že izraženim stališčem, predvsem pa tistim o 
namenskem financiranju. Pri tem je pomembna misel, ki sem jo navedel že v 
začetku, namreč, da je težko ločiti, kaj je občinska naloga in kaj naloga kra- 
jevne skupnosti. Nove šole, nove otroško-varstvene ustanove ali pa kakšnega 
drugega večjega objekta krajevna skupnost vsekakor v nobenem primeru ne 
more postaviti iz svojih sredstev. Zato bodo še vedno' potrebna občinska sred- 
stva. Tu bo občina seveda morala vlagati svoja sredstva, medtem ko je za 
druge, manjše naloge dobro pripravljen program krajevne skupnosti nedvomno 
najboljša osnova za financiranje. Ta naj bi bil vključen v program komune in 
po komuni tudi financiran. Pri nekaterih, predvsem pri večjih krajevnih skup- 
nostih bo treba nameniti določena sredstva tudi za plačevanje stalnih usluž- 
bencev in za stroške poslovanja. 

O problemih financiranja smo sicer že precej razpravljali, vendar želim še 
posebej opozoriti na okoliščino, katere pri financiranju krajevnih skupnosti ne 
smemo pozabiti. Ce govorimo o tem, da je osnovna funkcija krajevnih skup- 
nosti samoupravno urejanje problemov občanov, je povsem jasno, da bodo v 
posameznih primerih prispevali svoja sredstva tudi občani sami. Oblika finanč- 
nega sodelovanja je lahko tudi samoprispevek, kakršnega je, na primer kranj- 
ska komuna uvedla za šole; prav tako pa se lahko zgodi, da krajevna skupnost 
uvede samoprispevek za izgradnjo družbenega centra. V občini Ljubljana-Beži- 
grad so v nekem novem naselju s samoprispevkom pomagali očistiti okolico, 
asfaltirati cesto in urediti zelenice. To naselje ne zajema območja celotne kra- 
jevne skupnosti in je za navedena dela svoj delež prispevala tudi občina. To je 
samo nekaj primerov finančnega sodelovanja občanov pri urejevanju krajevnih 
problemov. Seveda je podobnih primerov še veliko, mnogo pa je lahko tudi 
drugačnih, ki jih niti omenil nisem. Krajevna skupnost bi na primer, lahko 
organizirala pomoč občanom pri popravljanju bojlerjev, čeprav po ekonomski 
ceni. Vsak občan bi rad plačal prispevek za organizacijo take pomoči, ker to- 
vrstnih uslug, vsaj v Ljubljani, zelo primanjkuje. 

Na koncu želim še izraziti svoje mišljenje, da se ob problemih krajevnih 
skupnosti odpira tudi vprašanje funkcij in dejavnosti občinskih skupščin glede 
na vse konkretne naloge, katere ji nalagajo ustava, statuti in zakoni. Ob tem je 
treba občanom dovolj pojasniti vlogo krajevne skupnosti ter preprečevati ilu- 
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zije, da so krajevne skupnosti nekaj povsem novega in da bodo lahko rešile vse 
probleme. Z občani se je treba pogovoriti o tem, katere naloge so nujne in 
katere je mogoče izvršiti. 

Pri vsem razpravljanju o reševanju problemov občanov pa se ne morem 
iznebiti občutka, da vsi le preveč pričakujemo, da bo nekdo te probleme re- 
ševal v korist občanov, premalo pa se zavedamo, da jih bodo povsem morali 
reševati občani sami v svoji krajevni skupnosti. 

Mišljenja in stališča, izražena v današnji razpravi, naj služijo kot izhodišča 
vsem, ki se praktično ukvarjajo z vprašanji krajevnih skupnosti, predvsem pa 
organizacijam Socialistične zveze delovnega ljudstva, ki so bile v tem že doslej 
zelo aktivne. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovariši, lista govornikov je izčrpana, 
zato mi dovolite, da ob koncu povem nekaj besed. 

Najprej želim, da bi časopisi posvetili dovolj prostora današnji razpravi, 
predvsem zato, ker so številni govorniki dali vrsto pozitivnih sugestij in pred- 
logov, ki bi lahko zelo koristili pri nadaljnjem razčiščevanju vprašanj kra- 
jevne skupnosti. 

Glede na razpravo ugotavljam, da se vsi strinjamo z glavnimi ugotovit- 
vami in stališči, ki so navedena v poročilu Republiškega sekretariata za zako- 
nodajo in organizacijo ter v poročilu našega začasnega odbora. 

Nadalje ugotavljam, da so stališča, katera smo v našem zboru sprejeli 28. 
aprila letos, še vedno aktualna. Pri ponovnem pregledu teh stališč smo ugo- 
tovili, da je treba zdaj drugače določiti rok, do katerega naj bi se ustanovile 
krajevne skupnosti. V naših stališčih smo namreč navedli, da bi bilo zelo pri- 
merno, če bi se razprave o krajevnih skupnostih intenzivno nadaljevale tudi po 
sprejetju občinskih statutov tako, da bi v glavnem končali z oblikovanjem kra- 
jevnih skupnosti do konca leta. Po mojem mnenju je to- edina pomembnejša 
sprememba, ki je potrebna v naših stališčih od meseca aprila. 

Iz današnje razprave je razvidno splošno mnenje, naj občinske skupščine 
ne hitijo z ustanavljanjem krajevnih skupnosti, če niso vse priprave izvedene 
v soglasju z občani ter z organizacijami na terenu. To pa seveda ne pomeni, da 
lahko občinske skupščine z ustanavljanjem krajevnih skupnosti kar naprej 
zavlačujejo. 

Glede naših stališč bi omenil še to, da predstavljajo zelo širok okvir za 
konkretno delo. Gotovo se tudi spominjate, da smo nastopili proti nekaterim 
težnjam terena, zlasti pa nekaterih krajevnih skupnosti, katerih nosilec so bili 
prav uslužbenci v krajevnih skupnostih, da bi tu izdelali precizna stališča in 
s tem nekako zakovali bodoče rešitve. Že takrat smo pojasnjevali, da naša 
stališča predstavljajo le najširši okvir za urejanje vprašanj krajevnih skupnosti, 
ker smo se zavedali, da je življenje tako dinamično in tako pestro, da ga ni 
mogoče utesniti v nobeno- šablono. Prav to idejo pa potrjuje tudi današnja 
razprava. Krajevna skupnost, tako na vasi kot v mestu, mora namreč izhajati 
iz potreb občana, če nočemo, da se bo pojavila kot neka administrativna in ne- 
realna papirnata tvorba. 

V zvezi s problematiko servisov bi vas rad obvestil, da bo naš zbor o njej 
razpravljal skupaj z Gospodarskim zborom Skupščine SR Slovenije v času od 
10. do 15. decembra letos. Ugotovili smo namreč, da ta problematika zahteva 
še posebno raziskavo in poglobljeno razpravo. Pri tem gre za širše gospodarsko 
vprašanje, ki terja aktivno sodelovanje industrije, trgovine, gospodarske zbor- 
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niče in občinskih skupščin; hkrati pa je tudi treba upoštevati in izvajati zakon 
o obrtnih delavnicah zasebnih obrtnikov v naši republiki. 

Tovariši, po poročilu Republiškega sekretariata za zakonodajo in orga- 
nizacijo, po poročilu našega odbora in po današnji razpravi smo lahko ugo- 
tovili, da je proces formiranja krajevnih skupnosti na terenu v določenem za- 
stoju. V precejšnjem številu občin na območju Slovenije je stanje še vedno v 
bistvu tako, kakršno je bilo v času sprejemanja občinskih statutov oziroma 
v času, ko smo na seji našega zbora razpravljali o problematiki krajevnih skup- 
nosti. Ugotovitve v občinah pa tudi kažejo, da brez primerne intervencije niti 
ni pričakovati, da bi krajevne skupnosti lahko v kratkem času zaživele v 
ustrezni obliki in z ustreznimi funkcijami kot samoupravne organizacije ob- 
čanov. V večini občin, to smo razbrali tudi iz današnje razprave, ni zadostne 
aktivnosti in zavzetosti za formiranje krajevnih skupnosti. Občinske skupščine 
v preteklem razdobju niso obravnavale vprašanj krajevnih skupnosti, temveč 
so to prepustile posameznim funkcionarjem oziroma posameznim komisijam, ki 
so jih imenovale v ta namen. Tudi v političnih organizacijah delo ni bistveno 
napredovalo. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da v občinah še vedno niso izkristalizirana sta- 
lišča o temeljnih vprašanjih krajevnih skupnosti, zlasti o območjih krajevnih 
skupnosti, njihovih nalogah, financiranju, organizaciji, odnosih do občinskih 
skupščin in njihovih organov itd. 

V razpravi se je pokazalo, da zavira ustanavljanje krajevnih skupnosti 
tudi. sama zapletena zamisel krajevnih skupnosti, do kakršne je prišlo v neka- 
terih občinah. Značilnost teh zamisli je usmeritev na obširna območja, ki naj 
se združujejo v krajevnih skupnostih, čeprav jih ne vežejo neposredni skupni 
interesi. To- so navadno območja bivših občin. Delo krajevnih skupnosti na 
tako velikih območjih pa zahteva obširno organizacijo, ki terja profesionalne 
kadre. Zamisel o taki organizaciji se nujno povezuje s predstavo o prevzemanju 
določenih upravnih nalog občine. Taka krajevna skupnost ne more izpolnjevati 
pogojev za samoupravno organizacijo občanov, ki naj neposredno zadovoljuje 
njihove interese in potrebe v naseljih. 

Mislim, da lahko na osnovi današnje razprave napravimo naslednje za- 
ključke: 

- občinske skupščine naj podpirajo akcije za ustanavljanje krajevnih 
skupnosti in naj ob ustreznem sodelovanju političnih organizacij v občini po- 
stavijo jasno in realno zamisel krajevnih skupnosti v skladu s potrebami in 
možnostmi občanov na posameznih območjih občine ter pri tem upoštevajo 
dosedanje izkušnje krajevnih odborov in stanovanjskih skupnosti; 

— občinske skupščine naj pomagajo občanom določiti območja, na katerih 
se lahko ustanovijo krajevne skupnosti, če tega niso že storile. Kjer pa se je 
izkazalo, da že določena območja ne ustrezajo navedeni vlogi krajevnih skup- 
nosti in volji občanov, naj skupščine spremenijo že sprejete odloke. Pri dolo- 
čanju območij je treba upoštevati predvsem neposredni skupni interes, ki veže 
občane posameznih krajev. V tem smislu smo govorili o šoli, o komunalnih na- 
pravah, o zdravstvenem domu, o potrošniškem centru in tako naprej. Take skup- 
ne zadeve lahko tudi mobilizirajo občane za skupna dela v krajevnih skup- 
nostih. Zato mora biti odločitev občanov o ustanovitvi krajevnih skupnosti 
popolnoma v njihovih rokah. V današnji razpravi je bilo tudi večkrat poudar- 
jeno, da ne moremo pričakovati uspešnega dela v krajevnih skupnostih, ki bi 
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zdiuževale naselja, katere se zaradi objektivnih ali subjektivnih okoliščin ne 
morejo povezovati. Pri formiranju krajevnih skupnosti v posameznih krajih je 
treba upoštevati tudi aktivnost dosedanjih krajevnih odborov in stanovanjskih 
skupnosti; 

— občine naj krajevnim skupnostim zagotovijo tudi finančna sredstva v 
skladu z določbami svojih statutov glede na višino sredstev, s katerimi razpo- 
higajo. Vprašanje financiranja, kot je bilo danes poudarjeno, ne bi smelo pre- 
prečevati ustanavljanja krajevnih skupnosti. Vendar je treba računati s tem, 
da so določena, čeprav minimalna sredstva za delo krajevnih skupnosti neob- 
hodna, ker je1 brez njih težko spodbuditi sodelovanje občanov v krajevnih 
skupnostih. Ne glede na splošno pomanjkanje sredstev v občinah ni razlogov, 
da se krajevnim skupnostim že takoj v začetku ne bi mogla zagotoviti vsaj 
tolikšna sredstva, kot so jih občine doslej zagotavljale krajevnim odborom in 
stanovanjskim skupnostim. Seveda naj bi bila osnova za financiranje, kakor 
je bilo že poudarjeno', delovni program krajevnih skupnosti, ki se tako vklju- 
čuje v program razvoja občine; 

občinske skupščine naj zagotovijo krajevnim skupnostim ustrezno stro- 
kovno pomoč pri izdelavi njihovih statutov, pri čemer naj si prizadevajo, da bi 
se v statutih uveljavila čimbolj enostavna in pregledna organizacija krajevnih 
skupnosti. Treba je uveljaviti čimbolj enostavno strukturo organov krajevne 
skupnosti. Verjetno zadošča en sam operativni organ krajevne skupnosti z jas- 
nimi nalogami in jasno odgovornostjo pred občani; komisije pa so lahko po- 
možna delovna telesa, ki pripravljajo predloge za reševanje posameznih vpra- 
šanj. Poudaril bi stališče, ki je bilo v razpravi zelo naglašeno namreč, da ne bi 
bilo smotrno uveljaviti profesionalnih tajnikov krajevnih skupnosti, vsaj ne. 
na podeželju. Administrativno delo za krajevne skupnosti naj opravljajo kra- 
jevni uradi ali pa uslužbenci občinske uprave, ker krajevne skupnosti pravi- 
loma ne bodo imele lastnih uslužbencev. 

Uspešnost delovanja občin, zlasti na področju zadovoljevanja potreb ob- 
čanov, je vsekakor v veliki meri odvisna od uspešnosti delovanja krajevnih 
skupnosti. Zato je v interesu občinskih skupščin, občanov in seveda celotne 
družbene skupnosti, da se krajevne skupnosti čimprej ustanovijo in zaživijo 
povsod tam, kjer so za to pogoji oziroma kjer to narekujejo potrebe. 

In a koncu hi poudaril še to, da naj začasni odbor še nadalje spremlja obli- 
kovanje krajevnih skupnosti ter ugotavlja nerešena vprašanja, ki so splošnega 
pomena in glede katerih je treba sprejeti ustrezna stališča. O vsem tem naj 
poroča našemu zboru. Pri tem delu naj odbor najtesneje sodeluje z organiza- 
cijami Socialistične zveze delovnega ljudstva, zlasti glede vsebine dela krajevnih 
skupnosti, kakor je to v svoji razpravi navedel tovariš inž. Rode. 

Ali želi morda še kdo razpravljati o tem vprašanju? (Nihče.) Ce ne, zaklju- 
čujem to točko dnevnega reda in vas obveščam, da bo predvidoma 24. novembra 
seja našega zbora skupaj z Republiškim zborom, na kateri bomo obravnavali 
predlog zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, predlog zakona o 
prispevkih in davkih občanov, ter predlog zakona za spremembo republiškega 
proračuna. 

Najlepša hvala! 

(Seja je bila zaključena ob 15.15.) 



16. seja 

(26. novembra 1964) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Priče- 
njam 16. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SRS. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Jolanda Kos, Aleksander Ziccardi, 
Joško Saksida, Tone Florjančič, Vera Maselj in inž. Marjan Tepina. Ugotavljam, 
da je zbor sklepčen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je za svojega predstavnika določil Rika 
Jermana, člana Izvršnega sveta in dr. Pavla Rozmana, republiškega sekretarja 
za proračun in občo uporabo. 

Za današnjo sejo zbora predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 15. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o financiranju družbeno- 

političnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o< prispevkih in davkih ob- 

čanov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiški proračun) za 
leto 1964. 

Ima morda kdo še kakšen drug predlog za dnevni red? (Nihče.) Ugotavljam, 
da se s predlaganim dnevnim redom strinjate in da je1 sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, zapisnik 15. seje našega 
zbora ste prejeli z vabilom za to sejo. Ali ima kdo kakšne pripombe k zapis- 
niku? (Ne javi se nihče.) Zeli kdo predlagati kakšne spremembe ali dopolnitve 
k zapisniku? (Nihče.) Ugotavljam da je zapisnik odobren. 

V smislu 158. člena ustave SRS in 67. člena začasnega poslovnika Organi- 
zacijsko-političnega zbora predlagam, da bi obravnavali in sklepali o 2., 3. in 
4. točki dnevnega reda na skupni seji Organizacijsko-političnega in Republi- 
škega zbora. Se s tem predlogom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sklenil, da bo obravnaval vse tri zakonske 
predloge skupaj z Republiškim zborom. Poslance prosim, da gredo takoj v 
veliko dvorano, kjer se bo pričela skupna seja. 

(Seja je bila zaključena ob 9.05.) 



PRItOCE 

VPRAŠANJA POSLANCEV 

France Leben, 

poslanec Republiškega zbora 
Skupščine SRS 

Na osnovi 146., 147. in 148. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije vam z obrazložitvijo pošiljam dvoje vprašanj o do- 
končni določitvi trase avtoceste skozi občino Jesenice s prošnjo, da ju posre- 
dujete Republiškemu sekretariatu za promet. 

Občina Jesenice je naročila izdelavo urbanističnega programa Jesenice in 
Kranjske gore. Elaborata še nista mogla biti izdelana, ker še ni določena trasa 
bodoče avtoceste skozi občino Jesenice. 

Skupnost cestnih podjetij je občinsko skupščino Jesenice obvestila, da so 
možne tri variante za traso bodoče avtoceste. Občinska skupščina je ugotovila, 
da vse tri variante zavzemajo celotno dolino od Jesenic do Kranjske gore, kar 
pomeni, da je vsaka gradnja' na Jesenicah ob desnem bregu Save in v Gozdu 
Martuljku onemogočena, dokler ne bo izbrana dokončna trasa. Nejasnost glede 
dokončne trase avtoceste občutno vpliva na celoten program izdelave urbani- 
stične dokumentacije in sicer: 

1. Jesenice: urbanistični program in ureditveni načrt morata vsebovati 
prometno mrežo, ki ne more biti izdelana, ker ni znana dokončna varianta 
avtoceste, od katere so odvisni priključki nanjo; 

2. naročen je bil program za Žirovnico z Bregom, vendar delo stoji, ker ni 
znana trasa ceste na območju obeh naselij; 

3. celotna nadaljnja izgradnja območja Jesenic med Savo in Mežakljo s 
športnim centrom je odvisna od poteka ceste; 

4. v načrtu so prodne pregrade na Savi, njih lokacija pa je odvisna od po- 
teka ceste, vsaj na območju Jesenic; 

5. aktualna je zazidava Blejske Dobrave in Lipe, noben zazidalni načrt pa 
ni realen, dokler ne bo fiksirana trasa; 

6. v izdelavi je glavni projekt nujnega vodovoda Vrata-Jesenice, ki tangira 
bodočo cesto; 

7. izdaja lokacije za polaganje izredno važnega PTT kablovoda od Jesenic 
do Rateč je ovirana, ker ni znana trasa; 

8. gradnja v Gozdu Martuljku stoji že 2 leti, ker potek ceste ni znan skozi 
to naselje kljub že izdelani urbanistični dokumentaciji; 

9. urbanistični program Kranjske gore ni popoln, ker ni možno izdelati 
definitivne cestne mreže naselja s priključki v naselje in na Vršič. 



Priloge 241 

Poleg te navedene problematike dobivam kot poslanec zgornje-savske do- 
line stalne pritožbe in prošnje občanov, da naj pri pristojnih organih interve- 
niram izdajo lokacijskih odločb za gradnjo individualnih hiš, garaž itd., kar je 
zopet odvisno od dokončne določitve trase avtoceste. 

Da bi se čimprej rešil ta problem in se oblikovala dokončna trasa, je na 
prošnjo radovljiške in jeseniške občine republiški sekretar za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve sklical dne 12. 12. 1963 širši posvet. 
Na tem posvetu je bilo sklenjeno: 

— da se imenuje komisijo do 14. 12. 1963, ki bo pregledala ves razpolož- 
ljivi material v zvezi s cesto skozi Gorenjsko; 

— da bo komisija do 31. 1. 1964 objavila svoje zaključke; 
— da se oblikuje izdelava idejnega projekta za odsek Lesce-Podkoren. 
Kljub navedenim sklepom do danes občinska skupščina Jesenice še ni pre- 

jela nobenega pojasnila ali poročila o delu komisije, niti o zaključkih. 
Dne 23. 4. 1964 sem od predsednika skupščine občine Jesenice dobil dopis 

št. 312-03, v katerem me naproša, da naj pri pristojnih republiških organih in- 
terveniram za dokončno določitev trase avtoceste. Zaradi tega je na mojo željo 
prišlo dne 8. 5. 1964 do ponovnega sestanka na Republiškem sekretariatu za 
promet. Ob tej priliki je direktor Skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije za- 
gotovil, da bodo projekti avtoceste izdelani do take faze, da ne bo ovirana 
urbanistična zasnova in izgradnja poedinih območij in sicer do Hrušice pri 
Jesenicah do septembra meseca, do državne meje Podkoren do konca leta 1964. 

Ker se kljub zagotovilu direktorja Skupnosti cestnih podjetij SR Slovenije 
niso izpolnile njegove obljube (do Hrušice septembra meseca) in kot vse kaže 
ne bodo do konca leta izdelani projekti do državne meje, postavljam dvoje 
vprašanj: 

— zakaj se celotna zadeva, kljub urgencam in opisanim težavam glede ure- 
ditvenih načrtov na območju občine Jesenice, zavlačuje, kar povzroča še večje 
težave pri že tako nerešenih vprašanjih stanovanjske in komunalne graditve na 
Jesenicah, in 

— ali bodo do 31. 12. 1964, kot je bilo obljubljeno, dokončno izdelani po- 
trebni elaborati in trasirana bodoča avtocesta, da v letu 1965 ne bo več pred- 
stavljala oviro za nadaljnjo ureditev ostalih ureditvenih načrtov v občini 
Jesenice. 

Prosim, da se mi na navedeni vprašanji ustno odgovori na prihodnji seji 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Kristina Lovrenčič, 

poslanka Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Na osnovi 146., 147. in 148. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije vam pošiljam naslednje vprašanje in prosim za odgovor 
predstavnika IS na prihodnji seji zbora: 

Junija letos je Republiški zbor sprejel rebalans proračuna in v tem okviru 
je bilo določenih tudi 421 milij. dinarjev kot nujna intervencija pri investicijah 
v osnovne šole. Po informaciji republiškega sekretariata za šolstvo naj bi bila 

is 
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ta sredstva v osmih primerih uporabljena za dograditev šol, v 17 primerih pa 
za adaptacije. V vseh teh primerih je šlo za rešitev zelo perečih problemov v 
gospodarsko šibkih občinah. 

V poročilu, ki ga je 10. novembra letos objavilo »Delo« o skupni seji odbora 
Republiškega zbora za proračun in odbora Organizacij sko-poli ti čnega zbora za 
proračunski sistem pa smo lahko prebrali tole: 

»Predstavnik IS je povedal, da ne bodo izkoriščena vsa tista sredstva, ki so 
jih ob I. polletju z rebalansom dodelili raznim ustanovam. Tako npr. so tedaj 
namenili kot dodatna sredstva 421 miZij. dinarjev za gradnjo šol, vendar kot vse 
kaže, bodo izkoristili do konca leta samo polovico tega denarja.« 

jPo podatkih iz Republiškega sekretariata za šolstvo z dne 10. 11. 1964 je 
bilo uporabljenih do tega dne 103 milij. dinarjev ali 24% od celotne vsote. Ko- 
likor vem, SO' prizadete občine svoje obveznosti bile pripravljene izpolniti. 

Prosim za odgovor, zakaj se ta sredstva doslej niso uporabila, ko pa je nji- 
hov namen bil nujna intervencija pri najbolj perečih investicijskih problemih 
šolstva v Sloveniji, kaj je doslej zaviralo njihovo razdelitev in do kdaj bodo 
razdeljena. 

Inž. Ivica Kavčič, 

poslanka Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Na podlagi 147. člena začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije pošiljam vprašanje, ki ga prosim posredujte Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije. Odgovor bi želela dobiti na prihodnji seji Republi- 
škega zbora ustno. 

Republiški sekretariat za promet je izdal odločbo št. 34/E-4/52 -— 10 z dne 
20. 10. 1964 o pluženju javnih cest I. in II. reda v SR Sloveniji. V točki 5 te 
odločbe je med cestami, ki se plužijo, navedena tudi cesta 11/308 na odseku 
Crni vrh-Col. 

Pred izdajo odločbe sta Skupščini občine Idrija in Ajdovščina dali repu- 
bliškemu sekretariatu svoje pripombe in predloge v zvezi s pluženjem navedene 
ceste. Odgovora na to s strani sekretariata ni bilo. Ravno tako sta obe občini 
dali po prejemu odločbe sekretariatu za promet svoje ugovore. V ugovorih na- 
vajata razloge, zaradi katerih smatrata, da se ceste tudi v zimskem času ne sme 
zapreti. 

Od teh navajam nekaj najvažnejših: 
1. S tem ukrepom bi bilo' od prometa popolnoma odrezanih 270 prebival- 

cev, ki tudi v nujnih primerih bolezni ne bi mogli do centra. 
2. Cesta se je plužila vsa leta od časov Avstro-Ogrske naprej in bi bilo zelo 

neumestno, da bi jo zaprli ravno sedaj, ko toliko poudarjamo skrb za človeka. 
3. Kraj je turistično interesanten, posebno pozimi in prihajajo sem turisti 

iz Italije. 
4. Tovarna LIP Ajdovščina ima na Colu svoj obrat, ki mora imeti odprto 

pot tudi v tem času. 
Prosim Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da mi odgovori: 
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1. Kakšni so bili vzroki za zimsko zaporo te ceste? (Cesta se glede prometa 
ne more primerjati z ostalimi cestami, navedenimi v isti točki odločbe sekre- 
tariata za promet.) 

2. Kako namerava republiški sekretariat za promet to zadevo rešiti glede 
na dane ugovore. • 

Tomaž Tomažič, 

poslanec Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Dovolite mi, da sprožim dva problema in postavim poslansko vprašanje. 
Prvi problem je problem zdravstvenega varstva samostojnih obrtnikov. 

Podal bom najprej kratek uvod. 
Sklad zasebnih obrtnikov je bil ustanovljen na osnovi zvezne uredbe. V 

okraju Maribor je bil ustanovljen v letu 1956, v ostalih krajih Slovenije pa v 
letu 1957. Sklad je zajemal zdravstveno varstvo ter invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje, razen tega je sklad nudil podpore svojcem obrtnikov. Po izidu 
zakona o obveznem zdravstvenem varstvu je zdravstveno varstvo zasebnih obrt- 
nikov prešlo v splošno zdravstveno zavarovanje okrajnih zavodov za socialno 
zavarovanje. S tem momentom je socialno zavarovanje prevzelo vse aktivne 
obrtnike, ni pa prevzelo članov, ki so v tem obdobju bili že upokojeni, oziroma 
so že prenehali z obrtno dejavnostjo. 

Danes nimajo- zdravstvenega varstva upokojeni obrtniki in to niti tisti, ki 
so že plačevali obveznosti za zdravstveno varstvo zavodu za socialno zava- 
rovanje po izidu splošnega zakona o obveznem zavarovanju. Plačevanje za 
zdravstveno varstvo je bilo obvezno, ni pa se štelo kot odbitna postavka pri 
odmeri dohodnine, kar pa ni v skladu ž uredbo o dohodnini. Zaradi takšne si- 
tuacije upokojeni obrtniki, ki so plačevali v zdravstveni sklad v času, ko so 
aktivno delali, nimajo zdravstvenega varstva in so prisiljeni, da se obračajo- za 
pomoč k občinskim in drugim organom. 

Ker sklad vzajemne pomoči zasebnih obrtnikov nima več sredstev za zdrav- 
stveno varstvo, zdravstveno varstvo pa je obrtnikom često potrebno, je ta pro- 
blem zelo pereč in ga je treba nujno rešiti. Na osnovi navedenega postavljam 
Gospodarskemu zboru naslednja vprašanja: 

Prvič, na kakšen primeren način in v katerem obdobju se predvideva do- 
končna rešitev zdravstvenega varstva upokojenih obrtnikov? 

Drugič, na kakšen način in kdaj bo urejeno zdravstveno- varstvo obrtnikov, 
ki so prenehali z obrtjo zaradi onemoglosti ali starosti? 

Tretjič, zakaj obvezni prispevek zasebnega obrtnika za zdravstveno varstvo 
ni odbitna postavka pri davčni odmeri? 

Drugi problem, ki bi ga hotel obenem načeti, je problem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja zasebnih obrtnikov. Zbornice in skladi so že predložili 
nešteto osnutkov na zahteve zveznih organov, vendar stvar še vedno ni rešena. 
Ker ta problem ni rešen, deluje v nasprotju z intencijami splošnega zakona o. 
zasebnih obrtnikih (Ur. list SRS 63/64) in je eden od zaviralnih momentov pri 
razvoju zasebne obrti. Večkratne obljube pristojnih organov, da se bo z zako- 
nom pokojninsko in invalidsko zavarovanje ugodno rešilo, so pripeljale v ne- 
mogoč položaj obstoječi sklad, obrtnike pa do tega, da ne verjamejo več no- 

16* 
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benim obljubam. Na terenu je položaj takšen, da obrtniki nestrpno^ čakajo na 
izid zakona o- pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Vprašanje: Kdaj bo izšel zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
in ali se predvideva v njem tudi rešitev pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja obrtnikov? • 

Boris Mikoš, 

poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

V stalni rubriki Dela »Skupščinski dnevnik« je bila dne 10. novembra 1964 
objavljena vest s seje odbora Republiškega zbora za proračun in odbora Orga- 
nizacijsko-političnega zbora za proračunski sistem. Po tej vesti je predstavnik 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na seji dejal, da kaže, da bodo z reba- 
lansom v I. polletju letos namenjena dodatna sredstva 421 milijonov dinarjev 
za gradnjo šol izkoriščena do konca leta samo za polovico. Isto naj bi veljalo 
tudi za sredstva, ki so bila dodeljena Slovenskemu narodnemu gledališču. 

Po določilih 102. člena začasnega poslovnika Prosvetno-kulturnega zbora 
vprašujem, zakaj ta sredstva ne bodo v celoti izkoriščena. Ali šole niso bile 
dovolj zainteresirane in niso imele potrebne dokumentacije, ali pa so temu krive 
banke? 

V primeru, da ni bilo dovolj bančnih sredstev, vprašujem, zakaj se je to 
odrazilo prav na šolah in kulturnih ustanovah, katerih položaj bi moral prav 
omenjeni rebalans republiškega proračuna izboljšati. 

Branko Babič, 

poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Poslanci Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije so v razpravi 
O' problemih izobraževanja odraslih opozorili na težave in nedoslednosti pri 
financiranju raznih oblik izobraževanja odraslih in na pretirano visoke šolnine, 
ki jih morajo plačati posamezni slušatelji v oddelkih za odrasle oziroma izredni 
študentje visokih in višjih šol. Na višino šolnine bistveno vplivajo dajatve, ki 
jih morajo izobraževalne ustanove plačevati za honorarje predavateljev — zu- 
nanjih sodelavcev. (V oddelkih za odrasle zlasti tistih, ki so organizirani izven 
sedeža matične šole ali pri DU je večina predavateljev zunanjih sodelavcev.) 
Doslej smo v Sloveniji uspeli ta problem začasno reševati na osnovi tolmačenja 
Republiškega sekretariata za finance SR Slovenije, ki ga je ta izdal na prošnjo 
Zveze delavskih univerz Slovenije septembra 1963. Po tem tolmačenju delavske 
in ljudske univerze niso verificirane ustanove za izdajo družbeno verificiranih 
spričeval. One le organizirajo nekatere oblike pomoči slušateljem oddelkov za 
odrasle rednih šol v obliki krajših ali daljših tečajev oziroma seminarjev, na 
katerih se slušateljem snov posameznih predmetov širše ah ožje objasnjuje, 
tako da jim te oblike izobraževanja služijo za konkretno orientacijo pri indivi- 
dualnem študiju, pri čemer pa morajo slušatelji obrazloženo snov še sami dokaj 
temeljito poglabljati. Ko slušatelji snov obvladajo, polagajo izpite na rednih 
šolah. 
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Glede na gornjo obrazložitev je treba od honorarjev, ki so jih prejemali 
predavatelji, ki niso z delavsko univerzo v rednem delovnem razmerju za pre- 
davanja na omenjenih tečajih, obračunavati davek od dohodkov od avtorskih 
pravic, ne pa prispevkov iz osebnega dohodka, vendar pod pogojem, da takšni 
honorarji niso bili določeni v stalnem mesečnem znesku, ampak od opravljene 
ure ali pa od opravljenega predavanja. 

Na enak način smo obračunavali tudi prispevke za honorarne predavatelje 
za račune v sistematičnih oblikah splošnega in družbenega izobraževanja (poli- 
tične šole, seminarji za DS, šola za starše, za življenje itd.), ker programi za vse 
te oblike izobraževanja niso stalni, temveč se izdelujejo za vsak seminar, tečaj 
oziroma šolo na osnovi konkretnih problemov, aktualnih nalog in nivoja sluša- 
teljev. Predavanja v vseh teh oblikah lahko zato obravnavamo na enak način 
kot enkratno predavanje oziroma kot vse pismene prispevke, od katerih se obra- 
čunavajo prispevki iz naslova avtorskih honorarjev. 

V »Glasniku« SDK br. 18/64 pa so bila objavljena stališča službe glede ho- 
norarjev predavateljev na tečajih za voznike amaterje, za katere je bilo dolo- 

» čeno, da se plačujejo nanje predpisani prispevki iz naslova osebnih dohodkov. 
Služba družbenega knjigovodstva je to stališče avtomatično prenesla na vse 
honorarje predavateljev — zunanjih sodelavcev, ki predavajo na tečajih, semi- 
narjih oziroma večernih šolah po naprej utrjenem programu, ne glede na to ali 
slušatelji na osnovi tega pridobijo strokovne ali šolske kvalifikacije ali pa jim 
služijo samo' kot priprava za opravljanje določenih izpitov. 

Po tem navodilu, ki so ga vse SDK dolžne izvajati, je torej vse izobraže- 
vanje odraslih (razen enkratnih občasnih predavanj) obdavčeno s prispevki -iz 
rednega delovnega razmerja (kolikor so predavatelji v stalnem delovnem raz- 
merju z ustanovo) oziroma s prispevki iz dopolnilnega delovnega razmerja (če 
gre za 'zunanje sodelavce). Iz prej omenjenega pojasnila, da smo pri izobraže- 
vanju odraslih vezani predvsem na zunanje sodelavce, sledi, da bomio v Slove- 
niji iz že tako minimalnih sredstev za izobraževanje odraslih plačevali za vse 
družbeno-politično, splošno in strokovno izobraževanje odraslih 108 %> prispevka 
in s tem bistveno zmanjšali obseg te dejavnosti. Občutno pa bomo s tem obdav- 
čili predvsem tudi tiste zaposlene, ki iz lastnih sredstev plačujejo stroške svojega 
šolanja ob delu. Tako smo zaposlene delavce, ki Se izobražujejo, dvakrat obdav- 
čili: najprej kot proizvajalce, ki iz svojega osebnega dohodka plačujejo prora- 
čunski prispevek — tudi za potrebe šolstva, in drugič zato, ker se ob delu tudi 
sami izobražujejo in sami plačujejo- stroške šolanja. To navodilo so banke dolžne 
izvesti za vso dejavnost z veljavnostjo od 1. januarja 1964. 

Prosim Prosvetno-kulturni zbor za pojasnilo in stališče: 
1. S čim se opravičuje taka politika obdavčenja in komu naj služi? Prav 

gotovo ne stimulira izobraževanje niti pri posameznikih niti pri delovnih orga- 
nizacijah. Če se skuša s tem obdavčiti honorarne predavatelje (ki so pri izobra- 
ževanju odraslih nujni tudi v daljši perspektivi) bi bilo eventualno pretirano 
honorarno zaposlitev in zaslužke s tem v zvezi zajeti na drugačen način. 

2. Ali lahko SDK mimo vseh priporočil in stališč predstavniških organov 
samovoljno izdaja tolmačenja pravilnikov oziroma uredb ZIS in to na način, ki 
je v nasprotju z našo splošno kulturno-prosvetno politiko in stališči. 

3. Kako- enkrat za vselej preprečiti prakso, da se z retroaktivno veljav- 
nostjo določajo finančne obveznosti, ki bistveno posegajo v ustvarjanje in de- 
litev dohodka izobraževalnih ustanov. 
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4. Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije naj posreduje pri zvez- 
nih organih za razveljavitev omenjenega navodila in da se finančni predpisi 
čimprej uskladijo z našimi splošnimi načeli in stališči na področju izobraže- 
vanja sploh in še posebej na področju izobraževanja odraslih. 

Alojz Pevec 

poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

V 19. številki lista »Občan« z dne 19. 9. 1964 je objavljen razgovor z repu- 
bliškim rekretarjem za šolstvo Borisom Lipužičem. 

Med drugim odgovarja tovariš Lipužič na vprašnje o planiranju potreb v 
šolstvu za prihodnje leto, da je samo za osnovne šole potrebno zgraditi 90 000 m- 
novih šolskih prostorov, za kar se pripravljajo načrti za gradnjo 20 montaž- 

' nih šol. 
Vprašanje: 
Na katerih področjih v republiki se predvideva gradnja šol ter kako bo 

mogoče postaviti tako šolo na področju take občine, ki šolo nujno potrebuje, 
ne zmore pa sredstev za gradnjo. 

Kolikor je mesto gradnje že predvideno, prosim za sporočilo, če je pred- 
videna gradnja take šole tudi v občini Radlje ob Dravi in pod kakšnimi pogoji! 

Andrej Strniša 

. poslanec Socialno-zdravstvenega zbora 
Skupščine SR Slovenije 

Komunalni zavod za socialno zavarovanje Kranj, podružnica Škof j a Loka 
z odločbami z dne 25. 9. 1964 ne priznava svojstva zavarovane osebe 14 delav- 
cem, prizadetim na vidu, ki so v rednem delovnem razmerju s Centrom za 
rehabilitacijo in varstvo slepih Slovenije — Škofja Loka (delajo 8 ur dnevno in 
prejemajo osebni dohodek po pravilniku o osebnih dohodkih zavoda) ter 2 de- 
lavcema, zaposlenima na domu. Svoje odločbe utemeljuje s tem, da omenjeni, 
delavci ne zaslužijo toliko, da bi se njihovo delo lahko smatralo za redno de- 
lovno razmerje, temveč, da gre za priložnostna dela, češ da dohodek od dela ni 
glavni vir preživljanja. 

Želim naslednje pojasnilo: 
1. Na osnovi katerega zakonitega predpisa je zgoraj omenjena podružnica 

lahko izdala zadevne odločbe, ko pa določba 64. člena pravilnika o invalidskih 
delavnicah določa, da veljajo za invalide, zaposlene na podlagi sporazuma o 
delovnem razmerju, določbe zakona o delovnih razmerjih in na njegovi podlagi 
izdani predpisi. Člen 7 zakona o delovnih razmerjih ne določa, da je višina 
osebnega dohodka pogoj za nastanek in obstoj delovnega razmerja. 

2. Kakšne so možnosti, da bi se rehabilitiranim invalidom, pri katerih za- 
radi teže invalidnosti ali kombiniranih motenj ni mogoče pričakovati polne 
produktivnosti, priznal status zavarovane osebe in pravica do pokojninskega 
zavarovanja v primeru, da odločbe zgoraj omenjene podružnice temelje na za- 
konitih predpisih. 
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PREDLOG ZAKONA 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji 

I TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Družbeno-politične skupnosti v SR Sloveniji se financirajo po določbah te- 
meljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ št. 
31/64) in po določbah tega zakona. 

Določbe temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, 
ki so v tem zakonu prevzete, se ne glede na to neposredno uporabljajo kot do- 
ločbe zveznega temeljnega zakona. 

2. člen 

Občinam in republiki pripadajo za uresničevanje njihovih z ustavo in za- 
konom določenih pravic in dolžnosti dohodki iz osebnih dohodkov občanov in 
dohodki iz drugih virov, ki so določeni s temeljnim zakonom o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti in z drugimi zveznimi zakoni. 

3. člen 

Občina in republika samostojno odločata o uvedbi vrst dohodkov, ki jima 
pripadajo po tem zakonu in na podlagi zveznih zakonov ter določata njihovo 
višino. 

Da bi bil občanom zagotovljen enakopraven položaj glede obveznosti iz 
osebnih dohodkov, da bi bila zagotovljena možnost čimbolj izenačenega uva- 
janja občinam in republiki pripadajočih dohodkov in da bi lahko kar največ 
občin pokrivalo svoje proračunske potrebe z lastnimi dohodki sodelujejo občine 
in republika med seboj pri izdajanju predpisov, s katerimi se nalagajo te 
obveznosti. 

Višina dohodkov in njihova razporeditev morata biti skladni z razmerji, ki 
jih določa družbeni plan družbeno-politične skupnosti. 

4. člen 

Občina, okraj in republika (v nadaljnjem besedilu: družbeno-politična 
skupnost) samostojno razpolagajo z dohodki, ki jim pripadajo- po tem zakonu in 
po zveznih zakonih. 

5. člen 

Družbeno-politična skupnost mora iz dohodkov, ki ji pripadajo na podlagi 
zakona, zagotoviti sredstva za družbene potrebe, naloge in službe, ki jih je po 
ustavi in zakonu dolžna financirati. 

Občine in republika uporabljajo dohodke, ki jim pripadajo, predvsem za 
družbene potrebe in naloge na področju izobraževanja, znanosti, kulture, zdrav- 
stva, socialnega varstva in komunalnih dejavnosti ter za potrebe svojega pred- 
stavniškega telesa in svojih organov. 

Po zagotovitvi sredstev iz prvega odstavka smeta občina in republika pri- 
padajoče jima dohodke uporabljati tudi za gospodarske investicije. 
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Ce nameni občina ali republika dohodke, ki ji pripadajo, tudi za gospodar- 
ske investicije, se smejo ta sredstva uporabljati po predpisih o uporabi sredstev 
za gospodarske investicije. 

6. člen 

Občini, ki ne more z dohodki, ki ji pripadajo na podlagi zakona, financirati 
družbenih potreb in nalog, zagotavlja republika dopolnilna sredstva pod pogoji, 
ki jih določa ta zakon. • 

7. člen 

Dopolnilna sredstva se dajejo občini praviloma brez določitve namena. 
Občini se zagotavljajo dopolnilna sredstva, dokler so podani za to s tem 

zakonom določeni pogoji. 

8. člen 

Republika lahko odstopi posamezne dohodke, ki pripadajo njej, v celoti ali 
deloma občinam ali okrajem. 

Če odstopi republika svoje dohodke po prejšnjem odstavku, lahko določi, 
pod katerimi pogoji se smejo ti dohodki uporabljati. 

Z odstopom dohodkov ne prenaša republika na občino oziroma okraj pra- 
vice, da določa višino' dohodkov in tudi ne drugih, s posebnim zakonom dolo- 
čenih pravic, če ni v posebnem zakonu drugače določeno. 

9. člen 

Družbeno-politična skupnost lahko združuje sredstva iz pripadajočih ji 
dohodkov s sredstvi drugih družbeno-političnih skupnosti za opravljanje posa- 
meznih zadev iz svoje pristojnosti ali za ustvaritev pogojev za zadovoljevanje 
potreb skupnega pomena, za ustanovitev skupnih organov, organizacij in služb 
ter za skupne akcije. 

Družbeno-politična skupnost lahko za financiranje potreb, ki so v skladu 
z njenimi nalogami, združuje svoja sredstva s sredstvi delovnih in drugih orga- 
nizacij. 

10. člen 

Ce se na podlagi zakona posamezne zadeve ali naloge med letom prenesejo 
iz pristojnosti ene v pristojnost druge družbeno-politične skupnosti, mora druž- 
beno-politična skupnost, ki je bila dotlej pristojna za te zadeve oziroma naloge, 
iz svojih dohodkov zagotoviti sredstva zanje do konca leta, v katerem so bile 
zadeve oziroma naloge prenesene na drugo družbeno-politično skupnost, če ni v 
zakonu določeno, da mora sredstva zanje trajno zagotavljati. 

11. člen 

Vsaka družbeno-politična skupnost ima proračun. 
V proračunu se izkazujejo vsi dohodki, ki pripadajo družbeno-politični 

skupnosti, in njihov razpored. 
Ce republika po 8. členu tega zakona odstopi posamezne dohodke občini ali 

okraju, se taki dohodki izkazujejo v proračunu družbeno-politične skupnosti, 
kateri so odstopljeni. 



Priloge 249 

12. člen 

Iz proračuna se krijejo potrebe organov družbenopolitične skupnosti, ob- 
veznosti do določenih zavodov družbenih služb in druge družbene potrebe. ' 

13. člen 

Posamezne družbene potrebe, obveznosti in naloge, ki terjajo trajno zago- 
tavljanje finančnih sredstev in posebne organe, lahko družbeno-politična skup- 
nost financira iz skladov. 

Posamezne obveznosti in naloge, ki terjajo poseben način uporabe sredstev 
za njihovo izvrševanje, lahko financira družbeno-politična skupnost s posebnih 
računov. 

Z zakonom oziroma z odlokom se določa, katere družbene potrebe, obvez- 
nosti oziroma naloge se financirajo iz skladov oziroma s posebnih računov in 
kako se financirajo. 

14. člen 

Proračun mora biti uravnovešen. 

15. člen 

Sredstva za potrebe državnih organov se zagotavljajo v proračunu. 
Sredstva za redno dejavnost državnih organov se določajo v proračunu v 

enem samem znesku. 
Za posamezne družbene potrebe in za posamezne naloge se zagotavljajo 

državnim organom v skladu z njihovo dejavnostjo v proračunu tudi sredstva 
s posebnim namenom. 

Sredstva za redno dejavnost in sredstva s posebnim namenom se zagotav- 
ljajo v skladu s posebnim zakonom o financiranju državnih organov. 

16. člen 

Državni organ sme prevzemati obveznosti v imenu družbeno-politične skup- 
nosti samo v mejah zakona in v okviru sredstev, ki so mu zagotovljena iz do- 
hodkov družbeno-politične skupnosti. 

17. člen 

Sredstva za obveznosti družbeno-politične skupnosti do zavodov družbenih 
služb, katerim se sredstva za njihovo dejavnost zagotavljajo iz dohodkov druž- 
beno-političnih skupnosti, se dajejo kot povračila za storitve oziroma za oprav- 
ljanje dejavnosti zavoda. 

Sredstva za obveznosti do posameznih zavodov družbenih služb se določajo 
v proračunu ali v skladu, ki je v te namene ustanovljen. 

18. člen 

Če se posamezne družbene potrebe, obveznosti in naloge financirajo iz 
skladov ali s posebnih računov, se izkazujejo v proračunu samo skupni zneski 
sredstev, ki se razporejajo v te sklade oziroma na posebne račune kot njihovi 
dohodki v letu, za katero se sprejema proračun. 
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19. člen 

Pri razporejanju dohodkov za družbene potrebe in naloge mora družbeno- 
politična skupnost skladno s svojimi materialnimi možnostmi upoštevati pra- 
vice, ki so občanom zajamčene z ustavo, zakonom in s statutom družbeno-poli- 
tične skupnosti. 

Sredstva za dejavnost zavodov družbenih služb, državnih organov in dru- 
gih organizacij razporeja družbeno-politična skupnost tako, da zagotavlja 
samoupravne pravice, ki jih imajo po ustavi in zakonu delovni ljudje v teh 
zavodih, organih in organizacijah. 

20. člen 

Dohodki, ki jih državni organi dosežejo s svojo dejavnostjo, gredo v pro- 
račun, če ni v zakonu ali v predpisih, izdanih na podlagi zakona, drugače 
določeno. 

21. člen 

Državni organi, delovne in druge organizacije morajo družbena sredstva, 
ki so jim zagotovljena iz dohodkov družbeno-politične skupnosti, uporabljati v 
namene, v katere so jim dana, smotrno in skladno s predpisi o njihovi uporabi 
oziroma razpolaganju z njimi. 

Ce se družbena sredstva ne uporabljajo v njihov namen, smotrno in sklad- 
no s predpisi o uporabi oziroma razpolaganju z njimi, nastopi skupščina druž- 
beno-politične skupnosti z ukrepi, ki jih določa zakon. 

22. člen 

Vsaka družbeno-politična skupnost ima svoj rezervni sklad. 
Družbeno-politična skupnost mora iz dohodkov, ki ji pripadajo, vlagati 

določen del v svoj rezervni sklad. 

23. člen 

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme skupščina druž- 
beno-politične skupnosti zaključni račun proračuna. 

24. člen 

Ob pogojih, ki so določeni v zveznem zakonu, se družbeno-politične skup- 
nosti lahko' zadolžujejo. 

Družbeno-politične skupnosti lahko razpisujejo javna posojila in sklepajo 
kreditne pogodbe, ne smejo pa najemati posojil v tujini. 

25. člen 

Za svoje obveznosti odgovarja družbeno-politična skupnost s sredstvi, s ka- 
terimi razpolaga. 

26. člen 

Skupščina družbeno-politične skupnosti izvršuje proračunsko kontrolo nad 
pravilno in smotrno uporabo sredstev, ki so iz dohodkov družbeno-politične 
skupnosti razporejena s proračunom in lahko v okviru te kontrole nastopa z 
ukrepi, ki jih določa zvezni zakon. 
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27. člen 

Skupščina družbeno-politične skupnosti kontrolira, ali res priteka toliko 
dohodkov, kot jih izkazuje proračun, in ali se dohodki delijo skladno s pro- 
računom. 

Pri proračunski kontroli obravnava skupščina družbeno-politične skupnosti, 
kako se izvršujejo naloge, programi in dejavnosti, za katere so sredstva dana, 
in nastopa z ukrepi, ki jih določa zakon. 

28. člen 

Kontrolo nad zakonitostjo aktov o razpolaganju s sredstvi družbeno-poli- 
tičnih skupnosti po njihovih uporabnikih opravlja služba družbenega knjigo- 
vodstva po veljavnih predpisih. 

II. VIRI IN DOHODKI OBClN IN REPUBLIKE 

29. člen 

Občine in republika imajo dohodke iz prispevkov, davkov, taks ter od dru- 
gih dajatev, določenih z zveznimi zakoni. 

30. člen 
Dohodki občine so: 
1. občinski prispevki: 
a) prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, 
b) prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, 
c) prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti, 
č) prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja intelektu- 

alnih storitev, 
d) prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih izboljšav, 
e) prispevek za uporabo mestnega zemljišča; 

2. občinski davki: 
a) prometni davek od proizvodov in storitev, 
b) davek na dohodke od stavb, 
c) davek na dohodke do premoženja in premoženjskih pravic, 
č) davek na kmetijske proizvajalne priprave in na samorodno trto, 
d) davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih; 

3. občinske takse: , 
a) upravne takse, 
b) komunalne takse, 
c) sodne takse. 

Občini pripadajo prispevki iz osebnih dohodkov, ki se plačujejo v pavšal- 
nem znesku, in prispevki, ki se plačujejo v odstotku od kosmatega dohodka, 
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razen prispevkov, ki jih plačujejo tuji prevozniki potnikov in blaga po temelj- 
nem zakonu o prispevkih in davkih občanov. 

31. člen 

Občini pripadajo tudi dohodki, ki jih določi zvezni zakon, če ni v takem 
zakonu določeno, da pripadajo kakšni drugi družbeno-politični skupnosti ali 
komu drugemu. 

32. člen 

Prispevek iz skupnega dohodka občanov je odstopljen s temeljnim zakonom 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti občini, v kateri ima stalno prebi- 
vališče zavezancev za ta prispevek. 

33. člen 
Dohodki republike so: 
1. republiški prispevki: 
a) prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, 
b) prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, 
c) prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti, 
č) prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja intelek- 

tualnih storitev, 
d) prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih 

izboljšav; 
2. republiški davki: 
a) prometni davek od proizvodov in storitev, 
b) davek na dediščine in darila; 
3. republiške takse: 
a) upravne takse, 
b) sodne takse. 

34. člen 

Davek na dediščine in darila se kot dohodek republike odstopa občinam. 

35. člen 

Dohodki od denarnih kazni pripadajo družbeno-politični skupnosti, ki je 
določena v zveznem zakonu. 

36. člen 

Občinam in republiki pripadajo tudi dohodki in sredstva odpravljenih skla- 
dov, ki so jih samostojno ustanovile, kakor tudi dohodki in sredstva skladov, 
ki so bili za njihovo območje obvezno ustanovljeni z zveznimi predpisi, če ni 
z zveznimi predpisi, s katerimi so bili taki skladi odpravljeni, drugače določeno. 
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III. FINANCIRANJE OKRAJEV 

37. člen 

Za opravljanje svojih z ustavo in zakoni določenih nalog ima vsak okraj 
lastne dohodke, ki se mu zagotovijo z republiškim zakonom iz dohodkov re- 
publike. 

Iz dohodkov republike se zagotavljajo okraju dohodki za potrebe okrajne 
skupščine, njenih organov in služb, okrajne uprave, obveznosti iz posojil in 
garancij, prevzetih do uveljavitve tega zakona, okrožnega sodišča, okrožnega 
gospodarskega sodišča, okrožnega javnega tožilstva, okrajnega javnega pravo- 
branilstva, senata za prekrške in okrajnih družbenih organizacij. 

38. člen 

Republika lahko zagotovi okraju tudi namenske dotacije za izvršitev dolo- 
čenih namenov. 

Okraj je dolžan vrniti prejeta namenska sredstva, če jih ni uporabil za 
namene, za katere so bila dana. 

39. člen 

Dohodki okraja so tudi sredstva, ki mu jih zagotovijo občine za opravljanje 
posebej poverjenih nalog, ter dohodki njegovih organov. 

40. člen 

Okraj samostojno gospodari s svojimi sredstvi in jih v skladu s svojimi 
potrebami razporeja v svoj proračun in v svoje sklade. 

t • 
IV. ZAGOTOVITEV DOPOLNILNIH SREDSTEV OBČINAM 

1. Dopolnilna sredstva 

41. člen 

Svoje dohodke uporablja občina predvsem za družbene potrebe na področju 
vzgoje, izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulturnih dejavnosti, te- 
lesne kulture, tehnične kulture, raziskovalnega dela, komunalnih dejavnosti ter 
za potrebe svojega predstavniškega telesa, svojih organov in družbenih orga- 
nizacij. 

42. člen 

Ce občina s svojimi dohodki, ki jih določi v skladu z gospodarsko zmoglji- 
vostjo prebivalstva, ne more zagotovi zadostnih sredstev za izpolnjevanje nalog 
iz 41. člena v obsegu, kot je to potrebno glede na gospodarsko, socialno in 
geografsko strukturo občine ter glede na temu ustrezni družbeni in kulturni 
standard v občini, ima pravico zahtevati dopolnilna sredstva iz republiških 
sredstev. 
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Republika zagotovi dopolnilna sredstva občini iz prejšnjega odstavka ob 
pogoju, da stopnje prispevkov in davkov od dohodkov občanov v tej občini 
ustrezajo stopnjam prispevkov in davkov na območju občine s podobno gospo- 
darsko razvitostjo1, ki ne prejema dopolnilnih sredstev. 

43. člen 

Dopolnilna sredstva se določijo tako, da republika odstopi posamezne vrste 
svojih dohodkov ali del dohodkov, lahko pa se priznajo tudi v določenem znesku 
(dotacija). 

44. člen 

O dodelitvi dopolnilnih sredstev občinam in višini rteh sredstev odloča 
Skupščina Socialistične republike Slovenije z republiškim proračunom ali s 
posebnim zakonom. 

2. Namenska dopolnilna sredstva 

45. člen 

Skupščina Socialistične republike Slovenije lahko' zagotovi občini posebna 
dopolnilna sredstva za financiranje določenih nalog in služb (namenska dopol- 
nilna sredstva). 

46. člen 

Dajanje namenskih dopolnilnih sredstev se lahko ustavi, če jih občina ne 
uporablja v skladu z namenom, v katerega so bila dopolnilna sredstva dana. 

Občina je dolžna vrniti namenska dopolnilna sredstva, če jih ni uporabila 
za namene, za katere so bila dana. 

O ustavitvi oziroma o obveznosti vračila namenskih dopolnilnih sredstev 
odloča Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

V. PRORAČUN DRUŽBENO POLITIČNE SKUPNOSTI 

1. Sprejemanje proračuna 

47. člen 

Proračun sprejema skupščina družbeno-politične skupnosti. 
Proračun se sprejema za eno koledarsko leto in velja za leto, za katero 

je sprejet. 
48. člen 

Proračun ima splošni in posebni del. 

49. člen 

Splošni del proračuna obsega: skupen znesek predvidenih dohodkov in 
skupen znesek razporejenih dohodkov; določbe o pravicah in obveznostih orga- 
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nov pri izvrševanju proračuna in ukrepe za izvrševanje proračuna in ohranitev 
njegovega ravnovesja. 

Splošni del proračuna izkazuje posebej vse dohodke družbeno-politične 
skupnosti po njihovih virih in vrstah ter splošno razporeditev dohodkov v skup- 
nih zneskih po glavnih namenih, tako tistih, ki so razporejeni s proračunom, 
kakor tudi tistih, ki jih je skupščina družbeno-politične skupnosti s posebnimi 
akti razporedila v sklade ali na posebne račune. 

Splošni del proračuna obsega kot nerazporejeni del dohodkov tudi prora- 
čunsko rezervo, namenjeno za družbene potrebe, ki jih ob sprejemanju prora- 
čuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih 
sredstev. 

50. člen 

Posebni del proračuna obsega v okviru splošne razporeditve dohodkov v 
splošnem delu proračuna razporeditev dohodkov po uporabnikih in natančnejših 
namenih, razen tistih dohodkov, ki so v splošnem delu proračuna razporejeni 
v sklade, na posebne račune in po glavnih namenih, naprej pa se ne razporejajo. 

Ce je v zakonu ali odloku skupščine družbeno-politične skupnosti predpi- 
sano, kako se delijo sredstva posameznim nosilcem ali za posamezne namene, 
se v tem delu proračuna izkažejo1 tudi sredstva, razporejena na način, ki je 
določen v takem zakonu oziroma odloku. 

51. člen 

Ce se ob sprejemanju proračuna ugotovi, da ga zaradi razporeditve dohod- 
kov, ki jih je pred tem družbeno-politična skupnost s posebnimi akti razporedila 
na sklade, posebne račune oziroma finančne programe, ni mogoče uravnovesiti, 
se proračun lahko uravnovesi tako, da se zmanjšajo dohodki, ki jih je družbeno- 
politična skupnost razporedila s posebnimi akti, vendar samo s. spremembo akta, 
s katerimi je bil dohodek ali znesek sredstev določen. 

Izjemoma se smejo izvršiti take spremembe tudi v splošnem delu prora- 
čuna, če gre za spremembe iz prvega odstavka tega člena, ki naj veljajo samo 
za leto, za katero se sprejema proračun. 

52. člen 

Proračun mora biti sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša. 
Ce skupščina družbeno-politične skupnosti ne sprejme proračuna pred za- 

četkom leta, se financiranje začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo 
leto, vendar najdalj še tri mesece. 

Pri začasnem financiranju po drugem odstavku tega člena se sme upora- 
biti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah 
po proračunu za preteklo leto, vendar največ četrtina vseh dohodkov, ki so bili 
razporejeni po proračunu za prejšnje leto. 

O začasnem financiranju odloča skupščina družbeno-politične skupnosti. 

53. člen 

Predlog občinskega proračuna obravnavajo zbori volivcev, preden ga sprej- 
me občinska skupščina. 
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Sklepi zborov volivcev, ki niso bili sprejeti v predlogu proračuna, morajo 
biti skupaj s proračunom predloženi občinski skupščini. 

54. člen 

Splošni del proračuna in pregled posebnega dela proračuna se objavita tako, 
kot se objavljajo zakoni oziroma odloki skupščin družbenopolitičnih skupnosti. 

Občina je dolžna vsakemu občanu in vsaki organizaciji na primeren način 
omogočiti vpogled v celoten proračun. 

2. Izvrševanje proračuna 

55. člen 

Proračun se izvršuje s tem, da se pobirajo dohodki, kot to določajo zakon 
in drugi predpisi, da se dohodki v okviru določenega razporeda delijo med 
nosilce oziroma uporabnike sredstev in da se ta sredstva dajejo na razpolago 
nosilcem oziroma uporabnikom. 

56. člen 

Sredstva se delijo med letom praviloma enakomerno med vse nosilce ozi- 
roma uporabnike, če ni v zakonu, v splošnem delu proračuna ali v posebnem 
aktu družbeno-politične skupnosti oziroma v pogodbi med družbeno-politično 
skupnostjo in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno. 

Če je v proračunu ali v posebnem aktu skupščine družbeno-politične skup- 
nosti določeno, da se posamezne družbene potrebe financirajo s posameznimi 
vrstami dohodkov ali delom teh dohodkov, ki se odstopajo skladom ali posebnim 
računom, so sredstva skladov oziroma posebnih računov med letom odvisna 
od tega, kako pritekajo taki dohodki. 

57. člen 

Dohodki, ki so razporejeni za posebne namene, se delijo skladno1 s potre- 
bami oziroma tako, kakor zapadaj o obveznosti. 

58. člen 

Pravice nosilcev oziroma uporabnikov do neporabljenih sredstev, ki so 
bila določena za posebne namene, ugasnejo s pretekom leta, če ni v zakonu -ali 
odloku skupščine družbeno-politične skupnosti ali pa v splošnem delu proračuna 
drugače določeno. 

59. člen 

Med letom se delijo dohodki skladno z zakonom po načrtih za izvršitev 
proračuna. 

60. člen 

Vsako izplačilo iz proračunskih sredstev mora temeljiti na zakonu in na 
predpisih, izdanih na podlagi zakona. 

Vsako izplačilo iz proračunskih sredstev mora imeti za podlago listine, 
s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila. 



Priloge 257 

61. člen 

Za zakonito uporabo sredstev, ki so državnemu organu razporejena iz pro- 
računa, je odgovoren predstojnik državnega organa kot odredbodajalec. 

Poleg predstojnika državnega organa je za zakonito uporabo sredstev iz 
prvega odstavka tega člena odgovoren tudi vodja računovodstva pri državnem 
organu. 

62. člen 

Pristojni organ družbeno-politične skupnosti mora skupščini družbeno-poli- 
tične skupnosti poročati o izvrševanju proračuna v rokih, ki jih določi skupščina. 

63. člen 

Služba družbenega knjigovodstva vodi evidenco o izvrševanju proračuna. 
S to evidenco mora zagotoviti podatke o dohodkih in njihovi delitvi na takšen 
način, kot so dohodki in njihova delitev izkazani v proračunu. 

Služba družbenega knjigovodstva poroča skladno z zakonom organom druž- 
beno-politične skupnosti o stanju izvrševanja proračuna. 

64. člen 

Če dohodki družbeno-politične skupnosti dejansko ne pritekajo skladno z 
dohodki, ki so določeni v proračunu, in če bi zaradi tega lahko nastala trajnejša 
neskladnost med pritekanjem dohodkov in njihovo' razporeditvijo, se proračun 
spremeni in uravnovesi. 

Sprememba proračuna je dovoljena tudi tedaj, kadar dohodki družbeno- 
politične skupnosti presegajo predvidene zneske, in v drugih z zakonom dolo- 
čenih primerih. 

Za spremembo proračuna velja postopek, ki je predpisan za sprejemanje, 
če ni v zakonu drugače določeno. 

Do spremembe proračuna po tretjem odstavku tega člena lahko skupščina 
družbeno-politične skupnosti z začasnimi ukrepi uravnovesi proračun. 

3. Zaključni račun proračuna 

65. člen 

V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in dejanski dohodki, 
predvidena in dejanska razporeditev sredstev, uporaba sredstev za posebne 
namene, bilanca izvršitve proračuna in razporeditev proračunskega presežka 
oziroma način kritja proračunskega primanjkljaja. Zaključni račun proračuna 
obsega sklada je kot tudi pregled neporavnanih proračunskih obveznosti druž- 
beno-politične skupnosti. 

Kot posebne priloge obsega zaključni račun proračuna zaključne račune 
državnih organov, zaključni račun rezervnega sklada in pregled porabljenih 
sredstev s posebnih računov. 

66. člen 

Predlog zaključnega računa preračuna določi pristojni organ skupščine 
družbeno-politične skupnosti in ga do 31. marca naslednjega leta pošlje službi 
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družbenega knjigovodstva, da po veljavnih predpisih prekontrolira zakonitost 
izvršitve proračuna. 

Služba družbenega knjigovodstva mora pregledati zaključni račun in poslati 
v 30 dneh od prejema zaključnega računa svoje poročilo pristojnemu organu 
skupščine družbeno-politične skupnosti, ki je določil predlog zaključnega 
računa. 

Predlog zaključnega računa proračuna za preteklo leto predloži organ iz 
prvega odstavka tega člena skupščini družbeno-politične skupnosti v obravnavo 
in sprejetje, preden ji je predložen proračun za naslednje leto. Predlogu zaključ- 
nega računa se priloži tudi poročilo službe družbenega knjigovodstva. 

67. člen 

Del zaključnega računa, v katerem je izkazana izvršitev splošnega dela 
proračuna, se objavi tako, kot se objavljajo zakoni oziroma odloki skupščine 
družbeno-politične skupnosti. 

VI. SKLADI DRUŽBENO-POLITICNIH SKUPNOSTI 

68. člen 

Skladi se ustanavljajo z zakonom oziroma odlokom skupščine družbeno-poli- 
tične skupnosti. 

Akt o ustanovitvi sklada določa zlasti: 
1. ime sklada, 
2. cilje in naloge sklada, 
3. organe sklada, 
4. poslovanje sklada, 
5. vire dohodkov in sredstva sklada. 
Z ustanovitvenim aktom se lahko predpiše, da ima sklad rezervo in v 

kakšni višini. 
69. člen 

Sklad je pravna oseba, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

>• 70. člen 

Ime sklada mora nakazovati njegove cilje ali naloge. 

71. člen 

Upravljanje sklada temelji na načelih družbenega upravljanja. 
Pri upravljanju sklada je zagotovljena udeležba organizacij in občanov, 

zainteresiranih za delovanje družbenih služb, katerim so sredstva za njihovo 
dejavnost zagotovljena v skladu. 

Ce ima sklad posebno administracijo, ima delovna skupnosti, ki opravlja 
to delo, pravice in obveznosti delovne skupnosti državnega organa. 
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Sklad ima statut. 
Poleg podatkov iz 68. člena tega zakona določa statut: način, kako si sklad 

ustvarja sredstva in kako posluje, organe, ki so upravičeni razpolagati s sredstvi 
sklada in odgovorni za zakonitost in pravilnost njihove uporabe, organe, ki so 
odgovorni za pravilno računovodstveno službo in ravnanje s sredstvi, ter druge 
zadeve in naloge, ki spadajo v delovno področje organov sklada; pravice in 
dolžnosti organov sklada do ustanovitelja sklada in uporabnikov njegovih sred- 
stev, postopek za sprejemanje finančnega načrta in zaključnega računa sklada, 
način obveščanja javnosti o poslovanju sklada ter druga vprašanja, ki imajo 
pomen za samoupravljanje in poslovanje sklada. 

Statut sprejme najvišji organ upravljanja sklada. 
Statut sklada potrdi skupščina družbeno-politične skupnosti, ki je sklad 

ustanovila. 
73. člen 

Iz sklada se financirajo posamezne družbene potrebe in naloge oziroma 
krijejo obveznosti družbeno-politične skupnosti do zavodov družbenih služb. 

Sredstva v namene iz prvega odstavka tega člena se dajejo iz sklada pra- 
viloma brez obveznosti vračanja. 

V aktu o ustanovitvi sklada je lahko določeno, da daje sklad delovnim in 
drugim organizacijam ter občanom kredite za potrebe in naloge, zaradi katerih 
je ustanovljen. 

74. člen 

Ce razporedi družbeno-politična skupnost dohodke, ki ji pripadajo* po< tem 
zakonu, v poseben sklad za gospodarske investicije, se sredstva sklada uporab- 
ljajo skladno z drugim odstavkom 5. člena tega zakona. 

75. člen 

Dohodki sklada se določajo in razporejajo s finančnim načrtom. 
Dohodki sklada se določajo po vrstah. 
Dohodki sklada se razporejajo po namenih, v okviru namenov pa tudi po 

uporabnikih, če to ustreza na:ravi sklada. 

76. člen 

Finančni načrt sprejema organ sklada, ki je določen v aktu o njegovi usta- 
novitvi oziroma v njegovem statutu. 

Finančni načrt se predloži na vpogled skupščini družbeno-politične skup- 
nosti, ki je sklad ustanovila. 

V aktu o ustanovitvi sklada je lahko določeno, da daje skupščina družbeno- 
politične skupnosti soglasje k finančnemu načrtu. 

Finančni načrt se sprejema za eno koledarsko leto in velja za leto, za 
katero je sprejet. 

Finančni načrt sklada mora biti sprejet pred začetkom leta, na katero se 
nanaša, in sicer najkasneje 15 dni za proračunom družbeno-politične skupnosti. 

Ce finančni načrt sklada ni sprejet pred začetkom leta, ker ni bil pred 
začetkom leta sprejet proračun družbeno-politične skupnosti, se začasno, vendar 
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najdalj tri mesece, nadaljuje financiranje iz sklada na podlagi finančnega načrta 
za preteklo leto, in sicer tako, kot se nadaljuje začasno financiranje iz proračuna 
po 52. členu tega zakona. 

77. člen 

Organi, ki so po aktu o ustanovitvi sklada ali po njegovem statutu poobla- 
ščeni za razpolaganje s sredstvi sklada in za računovodstveno' službo, so odgo- 
vorni za zakonito uporabo teh sredstev. 

Glede izplačil iz sredstva sklada se uporablja tudi 60. člen tega zakona. 
Glede postopka za materialno in finančno poslovanje sklada se uporabljajo 

predpisi, s katerimi je urejeno finančno in materialno poslovanje pri državnih 
organih, če zakon ali na podlagi zakona izdan predpis ne določa kaj drugega. 

78. člen 

Sklad se ne sme ukvarjati z dejavnostjo družbenih služb in tudi ne z gospo- 
darsko dejavnostjo. 

Ce pa se dajo posamezne potrebe in naloge, ki se financirajo iz sklada, 
izpolnjevati le z opravljanjem določenih družbenih služb oziroma z opravlja- 
njem gospodarskih dejavnosti, je lahko v aktu o ustanovitvi določeno, da sklad 
ustanovi skladno z zakonom delovno organizacijo ali da se sklad izroči v upravo 
določeni delovni oziroma drugi samoupravni organizaciji. 

79. člen 

Razmerja med skladom in delovno organizacijo, ki jo sklad ustanovi, se 
urejajo s pogodbo. 

80. člen 

Sklad se izroči v upravo delovni oziroma drugi samoupravni organizaciji 
po pogodbi, katero sklene z njo družbeno-politična skupnost, ki je sklad usta- 
novila. 

V pogodbi med ustanoviteljem sklada in delovno oziroma drugo samo- 
upravno organizacijo so lahko določeni pogoji glede upravljanja sredstev sklada. 

Sklad, ki se izroči v upravo delovni oziroma drugi samoupravni organizaciji, 
ni pravna oseba. 

81. člen 

Delovna oziroma druga samoupravna organizacija razpolaga s sredstvi skla- 
da, ki ji je dan v upravo, skladno z nalogami, zaradi katerih je bil sklad usta- 
novljen, vendar pa ne more biti uporabnik njegovih sredstev. 

Delavski svet oziroma ustrezni organ delovne oziroma druge samoupravne 
organizacije, ki ji je sklad izročen v upravo, ima vse pravice in obveznosti 
organa sklada, če niso v aktu o ustanovitvi sklada določeni za njeno upravljanje 
še posebni pogoji. 

82. člen 

Sklad lahko na podlagi pogodbe ali drugega akta o razpolaganju s sredstvi 
prevzema obveznosti do višine dohodkov, ki jih pričakuje po svojem finančnem 
načrtu za ustrezno leto. 
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83. člen 

Sklad sme prevzemati v breme svojih sredstev dolgoročne obveznosti. 
Družbeno-politična skupnost, ki je sklad ustanovila, je odgovorna za njegovo 

dolgoročno obveznost, če je zanjo dala svoje soglasje. 

84. člen 

Za obveznosti sklada je odgovoren sklad z vsemi svojimi sredstvi. 

85. člen 

Družbeno-politična skupnost, ki je ustanovila sklad, je za njegovo, po 
82. členu tega zakona prevzete obveznosti, odgovorna samo do višine svojih 
dohodkov, ki so bili razporejeni med dohodke sklada takrat, ko je sklad prevzel 
obveznost. 

86. člen 

Delovna oziroma druga samoupravna organizacija, ki ji je sklad izročen v 
upravo, je odgovorna z vsemi svojimi sredstvi za vse obveznosti, ki izvirajo iz 
upravljanja njegovih, sredstev. 

87. člen 

Po preteku leta se sestavi zaključni račun sklada. 
Zaključni račun sklada sprejme organ sklada, ki sprejema njegov finančni 

načrt. 
Zaključni račun sklada mora biti sprejet najpozneje v tridesetih dneh po 

preteku leta, za katero se sprejema, če ni v zakonu ali v odloku skupščine 
družbeno-politične skupnosti določen zanj krajši rok. 

Zaključni račun sklada se pošlje v pregled službi družbenega knjigovodstva 
v. desetih dneh potem, ko je sprejet. 

Zaključni račun se pošlje na vpogled skupščifii družbeno-politične skup- 
nosti, ki je sklad ustanovila. 

88. člen 

V aktu o ustanovitvi sklada je lahko določeno, da je treba zaključni račun 
sklada predložiti v potrditev skupščini družbeno-politične skupnosti. 

89. člen 

Organ sklada je dolžan omogočiti vsaki zainteresirani organizaciji ali občanu 
vpogled v finančni načrt in zaključni račun sklada, če ni v zakonu ali v ob- 
činskem statutu določen drugačen način za obveščanje javnosti o poslovanju 
sklada. 

90. člen 

Določbe 87. in 88. člena tega zakona veljajo tudi za sklade, ki so izročeni 
v upravo delovnim oziroma drugim samoupravnim organizacijam. 

91; člen 

Skladu se lahko dodeli v upravo določeno premoženje (nepremičnine in 
premičnine, ki tvorijo določeno enoto). 

Družbeno-politične organizacije, društva in občani lahko dajo skladu v 
upravo svoja sredstva. 
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VII. FINANČNI PROGRAM 

92. člen 

Sredstva za dela in akcije, ki se uresničujejo več let, se lahko določajo 
s finančnim programom. 

Finančne programe sprejema skupščina družbeno-politične skupnosti. 

93. člen 

Finančni program določa program del in akcij in roke za njihovo izvršitev; 
skupna sredstva,* ki so potrebna za izvršitev celotnega programa; sredstva, ki 
so potrebna za izvršitev programa v posameznih letih; organe, ki so pristojni 
za izvršitev programa, in ukrepe za njegovo izvršitev. 

94. člen 

Sredstva za izvršitev finančnega programa v posameznem letu iz njegovega 
okvira se zagotavljajo- v proračunu ali finančnem načrtu sklada družben o-poli- 
tične skupnosti, iz katerega se financirajo- zadevne družbene potrebe. 

VIII. REZERVNI SKLAD DRUŽBENO POLITIČNE SKUPNOSTI 

95. člen 

Družbeno-politična skupnost mora razporediti v rezervni sklad, ki ga ima 
po 22. členu tega zakona, vsako leto najmanj 1 °/o vseh letnih dohodkov, ki ji 
pripadajo po zakonu. 

Obveznost vlaganja v rezervni sklad preneha, ko dosežejo njegova sredstva 
15 °/o povprečnih skupnih letnih dohodkov, izkazanih v proračunih za zadnja 
tri leta. 

Obveznost vlaganja v rezervni sklad nastane znova, ko se njegova sredstva 
zmanjšajo pod znesek, izračunan po drugem odstavku tega člena. 

96. člen 

Sredstva rezervnega sklada so namenjena: 
1. za izdatke, nastale kot posledica izrednih okoliščin, za katere sredstva 

niso zagotovljena v proračunih in v skladih, kot so zlasti: povodenj, suša, požar, 
potres in druge elementarne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rast- 
linski škodljivci; 

2. za zagotovitev sredstev proračunu in skladom družbeno-političnih skup- 
nosti, kadar proračunu in skladom neenakomerno pritekajo dohodki; 

3. za sanacijo zavodov družbenih služb, če niso za to po posebnem zakonu 
namenjena posebna sredstva. 

S sredstvi rezervnega sklada se lahko krije proračunski primanjkljaj. 
Če je bil iz rezervnega sklada krit proračunski primanjkljaj, mora druž- 

beno-politična skupnost od naslednjega leta dalje vlagati vanj poleg rednega 
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1 °/o najmanj še 1'% vseh svojih dohodkov, vse dotlej, dokler iz posebnega vla- 
ganja ne nadomesti zneska, s katerim je bil krit proračunski primanjkljaj. 

Sredstva rezervnega sklada se uporabljajo predvsem za potrebe iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, lahko pa se uporabljajo tudi za sanacije gospo- 
darskih organizacij, če v te namene ni mogoče zagotoviti sredstev iz skupnih 
rezerv gospodarskih organizacij ali kakšnega drugega vira. 

Sredstva za sanacijo gospodarskih organizacij se smejo dati iz rezervnega 
sklada samo v obliki kredita skupnim rezervam gospodarskih organizacij. 

Za izdatke iz 1. točke prvega odstavka tega člena sme dajati družbeno- 
politična skupnosti iz svojega rezervnega sklada sredstva drugi družbeno-poli- 
tični skupnosti. 

Za potrebe iz 2. točke prvega odstavka tega člena lahko da družbeno-poli- 
tična skupnost iz svojega rezervnega sklada kredit drugi družbeno-politični 
skupnosti s pogojem iz tretjega odstavka 98. člena tega zakona. 

97. člen 

Za namene iz 96. člena tega zakona se lahko dajejo iz rezervnega sklada 
sredstva v obliki kredita ali brez obveznosti vračanja. 

Brez obveznosti vračanja se ne smejo dajati sredstva, s katerimi se zago- 
tovijo sredstva proračunom in skladom, kadar jim neenakomerno pritekajo 
dohodki. 

Sredstva, uporabljena po 2. točki prvega odstavka 96. člena tega zakona, 
morajo biti vrnjena rezervnemu skladu do konca leta, v katerem so bila dana. 

98. člen 

O uporabi sredstev rezervnega sklada odloča skupščina družbenopolitične 
skupnosti. 

Skupščina družbeno-politične skupnosti lahko pooblasti Izvršni svet oziroma 
svoj svet, da odloča o uporabi sredstev rezervnega sklada v namene iz 2. točke 
prvega odstavka 96. člena tega zakona, do določenega zneska pa tudi v druge 
namene iz 96. člena tega zakona. 

99. člen 

Zaključni račun o stanju in uporabi sredstev rezervnega sklada je kot 
posebna priloga sestavni del zaključnega računa proračuna družbeno-politične 
skupnosti. 

IX. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV DRUŽBENO POLITIČNIH SKUPNOSTI 

100. člen 

O združitvi sredstev za skupno financiranje posameznih družbenih potreb 
in nalog v smislu 9. člena tega zakona odloča skupščina družbeno-politične 
skupnosti. 

Sredstva, ki jih družbeno-politične skupnosti združijo med seboj za finan- 
ciranje posameznih družbenih potreb in nalog, ki imajo skupen pomen, se odlo- 
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čajo v proračunih teh družbeno-političnih skupnosti oziroma v njihovih skladih, 
ki so namenjeni za financiranje takih potreb oziroma nalog. 

101. člen 

Skupno financiranje družbenih potreb in nalog uresničujejo družbeno-poli- 
tične skupnosti tako, da ustanavljajo skupne organe, organizacije in službe 
oziroma da ustanovijo skupen sklad ali poverijo take naloge oziroma take 
potrebe organu, organizaciji ali skladu ene družbeno-politične skupnosti. 

102. člen 
• 

S pogodbo med družbeno-političnimi skupnostmi se določi, koliko bo vsaka 
prispevala k financiranju družbenih potreb in nalog skupnega pomena ter katere 
pravice in obveznosti imajo družbene-politične skupnosti pri kritju teh potreb 
in izpolnjevanju nalog. 

S pogodbo o ustanovitvi skupnega organa, organizacije ali sklada se uredi 
tudi način nijhovega prenehanja ter razdelitev sredstev, ki ostanejo po prene- 
hanju skupnega organa, organizacije ali sklada. 

103. člen 

Sredstva, ki so v proračunu ali skladu družbeno-politične skupnosti name- 
njena za družbene potrebe in naloge skupnega pomena, se prenesejo na organ, 
organizacijo oziroma sklad iz 1*01. člena tega zakona, kateremu je skladno s 
pogodbo iz 102. člena tega zakona poverjeno zadovoljevanje teh potreb oziroma 
izvrševanje nalog. 

Za uporabo sredstev, ki se združujejo po tem zakonu, se lahko oblikuje 
tudi poseben račun. 

104. člen 

S statutom mesta, ki je razdeljeno na občine, se skladno z ustavo in zako- 
nom, ureja način združevanja sredstev občin na njegovem območju oziroma 
način zagotavljanja sredstev za financiranje komunalnih in drugih služb in za 
kritje potreb, ki so skupnega pomena za občine na območju mesta. 

105. člen 

Za financiranje posameznih družbenih potreb in nalog, ki imajo pomen 
tudi za delovne in druge organizacije, lahko družbeno-politična skupnost zdru- 
žuje sredstva iz njej pripadajočih dohodkov s sredstvi takih organizacij, ki jih 
smejo organizacije uporabljati v te namene. 

Podlaga za združevanje sredstev po prvem odstavku tega člena je pogodba 
med družbeno-politično skupnostjo in delovno organizacijo oziroma drugo orga- 
nizacijo. 

106. člen 

Zaključni račun o izvedbi finančnega programa, na podlagi katerega je 
dvoje ali več družbeno-političnih skupnosti financiralo skupne naloge, sprejmejo 
njihove skupščine. 
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X. ZADOLŽEVANJE DRUŽBENO-POLITIČNIH SKUPNOSTI 

107. člen 

Družbeno-politične skupnosti se lahko zadolžujejo za financiranje posa- 
meznih objektov, s katerimi se ustvarjajo trajnejši pogoji za delo in funkcio- 
niranje državnih organov in družbenih služb, ter za druge investicije, ki imajo 
splošen pomen za družbeno-politično skupnost. 

Družbeno-politična skupnost se ne more zadolževati za financiranje redne 
dejavnosti svojih predstavniških teles organov in služb, za svoje redne obvez- 
nosti do zavodov družbenih služb in tudi ne za druge tekoče družbene potrebe. 

Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko družbeno-politična skupnost 
kratkoročno zadolži, če ji med letom neenakomerno pritekajo dohodki. 

108. člen 

Izjemoma se sme za potrebe iz drugega odstavka 107. člena tega zakona 
družbeno-politična skupnost zadolžiti pri drugi družbeno-politični skupnosti. 

Družbeno-politična skupnost sme dovoliti kredit po prvem odstavku tega 
člena samo iz svojih dohodkov. 

109. člen 

O zadolžitvi družbeno-političnih skupnosti odloča njena skupščina. 
Skupščina SR Slovenije lahko pooblasti Izvršni svet, občinska oziroma 

okrajna skupščina pa svoj ustrezni svet, da odloča o kratkoročni zadolžitvi druž- 
beno-politični skupnosti, kadar ji med letom neenakomerno pritekajo dohodki. 

Kreditne pogodbe sklepa na podlagi sklepov iz prejšnjih odstavkov v imenu 
družbeno-politične skupnosti za proračun pristojni upravni organ, če ne določi 
skupščina koga drugega. 

110. člen 

Javno posojilo (24. člen tega zakona) razpiše skupščina družbeno-politične 
skupnosti z zakonom oziroma odlokom. 

Občina sme razpisati javno posojilo samo s soglasjem Skupščine SR Slo- 
venije. 

Družbeno-politična skupnost ne sme razpisati javnega posojila z obveznim 
vpisom. 

111. člen 

Zakon oziroma odlok, s katerim se razpiše javno posojilo, določa zlasti: 
1. namen, v katerega se posojilo razpisuje, 
2. skupen znesek posojila, 
3. kdo je lahko vpisnik, 
4. obrestno mero, 
5. roke in način odplačevanja posojila ter druge potrebne pogoje. 

112. člen 

Vpisniki javnega posojila so lahko občani ter delovne in druge organizacije. 
Delovne organizacije ne morejo vpisovati javnega posojali iz svojih poslov- 

nih sredstev, če ni v zveznem zakonu drugače določeno. 
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113. člen 

Pri zadolževanju in pri dajanju garancije za kredite mora družbeno-poli- 
tična skupnost gledati na to, da z izpolnjevanjem kreditnih in garancijskih 
obveznosti ne bo ogroženo financiranje služb in potreb, za katere po ustavi 
in zakonu dolžna zagotavljati sredstva. 

XI. PRORAČUNSKA KONTROLA IN KONTROLA NAD ZAKONITOSTJO 
UPORABE SREDSTEV DRUŽBENO POLITIČNIH SKUPNOSTI 

114. člen 

Skupščina družbeno-politične skupnosti kontrolira sama ali po svojem za 
proračun pristojnem organu, ali družbeno-politična skupnost ustvarja dohodke 
v zneskih, ki so predvideni v proračunu, in v skladu s predpisi, na podlagi ka- 
terih se dohodki ustvarjajo. 

Skupščina družbeno-politične skupnosti kontrolira, ah se dohodki delijo 
med njihove uporabnike in nosilce v skladu z razporedom, ki je napravljen v 
proračunu. 

Organ družbeno-politične skupnosti, ki je pristojen za proračun, mora po- 
ročati skupščini, kako pritekajo dohodki in kako se izvršuje njihova razpo- 
reditev. 

115. člen 

Ko sprejema skupščina družbeno-politične skupnosti proračun, obravnava 
delo in naloge ter dosežene uspehe pri izvrševanju nalog vsakega organa ozi- 
roma organizacije, ki dobiva sredstva za svojo dejavnost iz proračuna družbeno- 
politične skupnosti. 

Organi in organizacije iz prvega odstavka tega člena morajo skupščini druž- 
beno-politične skupnosti dati podatke o svojem delu in o izvrševanju nalog. 

116. člen 

Da bi skupščina družbeno-politične skupnosti mogla kontrolirati izvrševa- 
nje proračuna, ji morajo organi in organizacije, ki dobivajo sredstva iz pro- 
računa družbeno-politične skupnosti, na njeno zahtevo pošiljati svoje finančne 
načrte in druga poročila o izvrševanju svojih nalog. 

117. člen 

Ce skupščina družbeno-politične skupnosti ugotovi, da se družbene potrebe 
ne zadovoljujejo' in naloge ne izvršujejo v skladu s splošnimi interesi skupnosti 
zaradi nesmotrne razporeditve sredstev v finančnih načrtih organov oziroma 
organizacij, ki jim je poverjeno zadovoljevanje družbenih potreb, izvrševanje 
nalog in uporaba teh sredstev, sprejme skupščina priporočilo, s katerim opozori 
organe oziroma organizacije na pomanjkljivosti v financiranju in jim priporoči, 
kako naj pomanjkljivosti odpravijo. 
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118. člen 

Organi in organizacije, na katere se priporočilo nanaša, morajo obravnavati 
priporočilo na seji svojega organa upravljanja in zavzeti o njem stališče. 

Organ upravljanja iz prvega odstavka tega člena je dolžan seznaniti s pri- 
poročilom in s svojim stališčem do priporočila člane delovne skupnosti organa 
oziroma organizacije. 

Če organ oziroma organizacija ne sprejme priporočila, mora sporočiti skup- 
ščini družbeno-politične skupnosti razloge, zakaj ga ni sprejel, in sicer v 30 dneh 
od dneva, ko mu je bilo priporočilo poslano. 

119. člen 

Ce se skupščina družbeno-politične skupnosti ne strinja z razlogi, zaradi 
katerih organ oziroma organizacija nista sprejela priporočila, lahko sklene, da 
se sredstva razporedijo ali uporabijo skladno z danim priporočilom. 

Organ oziroma organizacija sta se dolžna ravnati po sklepu družbeno- 
politične skupnosti. 

Ce je družbeno-politična skupnost po pogodbi, sklenjeni v skladu s poseb- 
nim zakonom, dolžna zagotavljati sredstva za dejavnost posameznih zavodov 
družbenih služb, lahko zavod, ki misli, da sklep skupščine družbeno-politične 
skupnosti ni v skladu s pogodbo, sproži pred pristojnim sodiščem spor in odloži 
izvršitev sklepa skupščine do odločitve sodišča. 

120. člen 

Organi skupščine družbeno-politične skupnosti, ki so pristojni za proračun 
in finance, in služba družbenega knjigovodstva skrbijo za pravilno uporabo 
temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, tega zakona 
in na podlagi teh zakonov izdanih predpisov. 

121. člen 

Če je organ iz 120. člena tega zakona mnenja, da proračun ali drug splošen 
akt okraja ali občine, s katerim se določajo dohodki in ureja financiranje druž- 
benih potreb, ni v skladu z ustavo in zakonom, ali da je bil nezakonito sprejet, 
mora o tem poročati Izvršnemu svetu, da ta začne postopek za presojo njegove 
ustavnosti oziroma zakonitosti. 

122. člen 

Če je organ iz 120. člena tega zakona mnenja, da finančni načrt samo- 
upravne organizacije, ki dobiva sredstva iz proračuna, ali kakšen drug njen 
splošen akt o določitvi dohodkov in njihovi uporabi ni v skladu z ustavo in 
zakonom, mora o tem poročati občinski skupščini, da sproži postopek za presojo 
njegove ustavnosti oziroma zakonitosti, če ni v posebnem zakonu drugače 
določeno. 

123. člen 

Do odločitve ustavnega sodišča zadrži Izvršni svet izvrševanje okrajnega 
ali občinskega proračuna ali posameznih njegovih delov oziroma drugega sploš- 



268 Priloge 

nega akta, s katerim okraj ali občina določa dohodke in ureja financiranje 
družbenih potreb. 

Če Izvršni svet zadrži izvrševanje proračuna, določi v sklepu o tem tudi, 
katere družbene potrebe in naloge se smejo financirati na podlagi zadržanega 
proračuna do odločitve ustavnega sodišča. 

124. člen 

Pod pogojem iz 123. člena tega zakona zadrži občinska skupščina izvrševa- 
nje finančnega načrta oziroma drugega splošnega akta, s katerim je samo- 
upravna organizacija določila dohodke in njihovo uporabo, če ni v posebnem 
zakonu drugače določeno. 

125. člen 

Zakonitost posamičnih aktov o izvrševanju proračuna, finančnih načrtov 
skladov družbeno-političnih skupnosti, finančnih načrtov državnih organov in 
finančnih načrtov zavodov družbenih služb, ki se jim sredstva za njihovo dejav- 
nost zagotavljajo v proračunu ali v skladu družbeno-politične skupnosti, kon- 
trolira po veljavnih predpisih služba družbenega knjigovodstva. 

XII. REPUBLIŠKI PRORAČUN 

126. člen 

V republiškem proračunu se zagotavljajo- sredstva: 
, 1. za potrebe republiških organov; 

2. za dopolnilna sredstva posameznim občinam; 
3. za potrebe okrajev; 
4. za gospodarske intervencije, ki jih po veljavnih predpisih opravlja 

republika; 
5. za dejavnosti zavodov in drugih organizacij, katerim se po predpisih ali 

po pogodbah, ki jih sklene republika zagotavljajo sredstva v republiškem pro- 
računu; 

6. za odplačevanje posojil, ki jih je najela republika, če se posojilo ne 
odplačuje iz drugih sredstev; 

7. za izpolnjevanje drugih obveznosti, za katere mora republika po pred- 
pisih ali pogodbah zagotavljati sredstva; 

8. za druge potrebe ter naloge, ki imajo splošen pomen za republiko. 

1. Sestavljanje proračuna 

127. člen 

Osnutek republiškega proračuna sestavi za proračun pristojni republiški 
upravni organ in ga predloži Izvršnemu svetu. Izvršni svet določi predlog pro- 
računa in ga predloži Skupščini SR Slovenije. 

Za proračun pristojni upravni organ sestavi osnutek proračuna na podlagi 
delovnih programov in dokumentiranih predlogov za zagotovitev sredstev, ki 
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mu jih pošiljajo republiški organi ter zavodi, organizacije in skladi, katerim 
se sredstva zagotavljajo v republiškem proračunu, ter na podlagi predlogov, 
ki mu jih pošljejo nosilci sredstev za posebne namene, ki se financirajo iz re- 
publiškega proračuna. 

Dokumentacija obsega zlasti podatke o zadevah in nalogah organa v letu, 
za katero se proračun sprejema (delovni program), ter poročilo o izvršitvi 
zadev in nalog in o porabi sredstev v tekočem letu. 

Vsak zavod družbene službe pošlje svoj predlog republiškemu organu, ki 
je pristojen za področje njegove družbene dejavnosti. Ta organ predloži pred- 
log zavoda za proračun pristojnemu republiškemu upravnemu organu s svojim 
mnenjem glede delovnega programa zavoda. 

128. člen 

Ce za proračun pristojni republiški upravni organ pri sestavljanju osnutka 
proračuna ugotovi, da proračuna ne bi bilo mogoče uravnovesiti, poroča o tem 
Izvršnemu svetu, da mu da ustrezne smernice za uravnovešenje proračuna. 

Ce se za uravnovešenje proračuna znižajo sredstva, ki jih predlagajo organi, 
zavodi, organizacije in skladi, obvesti za proračun pristojni republiški upravni 
organ vse predlagatelje, ki so jim bila znižana sredstva. 

Predlagatelji, ki so jim bila znižana sredstva, lahko zahtevajo, da pred 
Izvršnim svetom in pred Skupščino utemeljijo svoje predloge za zagotovitev 
zahtevanih proračunskih sredstev. 

2. Izvrševanje proračuna 

129. člen 

Za izvrševanje republiškega proračuna v celoti je odgovoren Izvršni svet. 
Izvršni svet skrbi, da se med letom dohodki delijo skladno z njihovim 

pritekanjem. 
130. člen 

Če dohodki republike ne pritekajo tako, kot je to predvideno v proračunu, 
lahko Izvršni svet, da bi ohranil proračunsko ravnovesje, začasno zmanjša 
znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali za- 
časno zadrži uporabo sredstev, ki so v proračunu razporejena za posebne 
namene. 

O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora Izvršni svet obvestiti Skup- 
ščino SR Slovenije in ji predlagati ustrezno spremembo proračuna. 

131. člen 

Delitev dohodka v smislu 56. in 57. člena tega zakona se vrši s tromeseč- 
nimi načrti za izvrševanje proračuna. 

Izvršni svet lahko sklene, da se dohodki delijo z mesečnimi načrti. 

132. člen 

Trimesečne oziroma mesečne načrte za izvrševanje republiškega proračuna 
sestavlja republiški upravni organ, ki je pristojen za proračun. 
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Trimesečni oziroma mesečni načrti za izvrševanje republiškega proračuna 
se sestavljajo na enak način, kot se izkazujejo dohodki in njihova razporeditev 
v proračunu. 

Trimesečni oziroma mesečni načrti za izvrševanje proračuna moraj a biti 
uravnovešeni. 

133. člen 

Ce se zaradi neenakomernega pritekanja dohodkov republiškega proračuna 
trimesečni oziroma mesečni načrti ne morejo uravnovesiti, lahko najame re- 
publika za začasno kritje razporejenih sredstev kredit pri Narodni banki ozi- 
roma uporabi sredstva svojega rezervnega sklada, vendar pa mora vrniti kredit 
oziroma sredstva v rezervni sklad do preteka proračunskega leta. 

O zadolžitvi republike pri Narodni banki oziroma uporabi sredstev iz re- 
zervnega sklada republike odloča Izvršni svet. 

Kreditno pogodbo z banko sklene v imenu republike za proračun pristojni 
republiški upravni organ. 

134. člen 

Sredstva, ki so1 po proračunu v skupnih zneskih razporejena organom, za- 
vodom in organizacijam, se prenašajo na njihove račune po trimesečnih oziroma 
mesečnih načrtih za izvrševanje republiškega proračuna. 

Sredstva, ki so po proračunu razporejena za posebne namene, se dodelujejo 
nosilcem oziroma uporabnikom po trimesečnih oziroma mesečnih načrtih za 
izvrševanje proračuna z akreditivi. 

Sredstva, ki so po proračunu razporejena za posebne namene, se smejo 
po trimesečnih oziroma mesečnih načrtih za izvrševanje proračuna prenašati 
tudi na posebne račune. 

Izvršni svet določa, katera sredstva za posebne namene se črpajo s poseb- 
nega računa. 

135. člen 

Po načrtih za izvrševanje proračuna je mogoče razporejati in prenašati 
sredstva njihovim nosilcem in uporabnikom do konca leta, za katero je pro- 
račun sprejet. 

136. člen 

Z akreditivom dodeljena sredstva se smejo uporabljati do konca prora- 
čunskega leta. 

Sredstva, razporejena za posebne namene (tretji odstavek 15. člen) in pre- 
nesena na posebne račune, se smejo uporabljati tudi po preteku proračunskega 
leta, če je v odloku Skupščine SR Slovenije oziroma v splošnem delu proračuna 
tako določeno. 

137. člen 

Izvršni svet sme spreminjati namen in višino sredstev, ki so v republiškem 
proračunu razporejena na posebne namene, v okviru proračunskih namenov in 
v proračunu razporejenih sredstev. 

138. člen 

O uporabi nerazporejenih dohodkov (proračunske rezerve) odloča Izvršni 
svet, če ni v splošnem delu republiškega proračuna drugače določeno. 
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Izvršni svet lahko pooblasti za proračun pristojni republiški upravni organ, 
da do določenega zneska razpolaga z nerazporejenimi dohodki. 

Sredstva, dodeljena iz nerazporejenih dohodkov za posamezne namene, se 
uporabljajo tako, kot je v tem zakonu določeno za uporabo sredstev za take 
namene. 

3. Zaključni račun republiškega proračuna 

139. člen 

Za proračun pristojni republiški upravni organ sestavi osnutek zaključnega 
računa republiškega proračuna na podlagi zaključnih računov republiških 
organov o upravi sredstev, razporejenih za redno dejavnost, na podlagi podat- 
kov o uporabi sredstev, razporejenih za posebne namene, in na podlagi pre- 
gledov o uporabi sredstev na posebnih računih. 

140. člen 

Za proračun pristojni republiški upravni organ predloži osnutek zaključ- 
nega računa republiškega proračuna Izvršnemu svetu. Izvršni svet določi pred- 
log zaključnega računa in ga predloži Skupščini SR Slovenije, ki zaključni 
račun sprejme. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
r 

141. člen 

Določbe uredbe o izvrševanju proračunov in o računovodstvenem poslo- 
vanju državnih organov in zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 16/58 in 41/59) se uporab- 
ljajo v skladu z določbo 2. 35/55, 53/56, odstavka 166. člena temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti, dokler ne bodo izdani novi pred- 
pisi o finančnem in materialnem poslovanju organov in zavodov. 

142. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona se spremenijo in dopolnijo naslednji republiški 
predpisi: 

1. v zakonu o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobodilne vojne 
(Ur. 1. SRS št. 17/64) se spremeni 3. člen tako, da se glasi: »Dodatek se plačuje 
v breme proračunskih sredstev občine, kjer upravičenec prebiva«; 

2. v odloku o delitvi sredstev politično-teritorialnih enot za vzdrževanje, 
rekonstrukcije in gradnjo javnih cest (Ur. 1. LRS št. 5/62) se spremeni I. točka 
tako, da se glasi: 

»Od sredstev, ki se po 1. do 8. točki 26. člena zakona o cestnih podjetjih 
ustvarjajo za financiranje vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje javnih cest v 
posamezni občini oziroma okraju na območju SR Slovenije, pripada: 

— občini 50 %>, 
— republiki 50 '/o. 
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143. člen 

Vprašanje ustanoviteljskih pravic glede delovnih organizacij, katerih finan- 
ciranje preide od ene družbeno-politične skupnosti na drugo, se uredi s pogodbo 
med prizadetima družbeno-političnima skupnostima. 

144. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije, 
uporablja pa se od 1. januarja 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Splošno 

Temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti ureja v skladu 
z načeli zvezne ustave o pravicah družbeno-političnih skupnosti na področju 
financiranja družbenih potreb ter o pravicah samoupravljanja v delovnih 
organizacijah in organih, ki opravljajo družbene službe, predvsem vprašanja, 
ki naj zagotovijo splošni družbeni interes, pravice federacije ter enotnost no- 
vega sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti. 

Med glavne značilnosti temeljnega zakona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti štejemo zlasti načelo, da ima vsaka družbeno-politična skup- 
nost svoje lastne dohodke, ki ji omogočajo izvrševati njene naloge. Vsaka druž- 
beno-politična skupnost naj tudi samostojno odloča o višini in razporeditvi 
lastnih dohodkov. Ekonomska moč družbeno-političnih skupnosti bo tedaj od- 
ločilnega pomena za financiranje proračunske potrošnje. Od množine osebnih 
dohodkov občanov, od katerih se bodo plačevali prispevki iz osebnega dela od 
delovnega razmerja ter iz dohodkov od premoženja, od katerih se bodo pla- 
čevali davki, bo tedaj konkretno odvisno, koliko bodo znašali dohodki družbeno- 
politične skupnosti. 

Medtem ko v sedanjem proračunskem sistemu financiranje gospodarstva 
v breme proračunskih sredstev ni bilo dopustno, dopušča zvezni zakon, potem 
ko je zagotovljeno kritje rednih družbenih potreb, ki se financirajo iz prora- 
čuna, uporabiti proračunska sredstva tudi za financiranje razvoja gospodarstva. 

Proračun družbeno-politične skupnosti ni več instrument neposrednega 
financiranja, temveč plansko-bilančni instrument, ki združuje in prikazuje ce- 
lotne dohodke družbeno-politične skupnosti ter njihovo razporeditev za finan- 
ciranje družbenih potreb. 

Doslej so se sredstva za financiranje potreb posameznih organov ugotav- 
ljala na podlagi izvršitve izdatkov iz prejšnjega leta. V novem proračunskem 
sistemu pa se bodo take potrebe ugotavljale na podlagi delovnega programa v 
letu, za katero se proračun sprejema, ter poročila o izvršitvi zadev in nalog 
in porabi sredstev v tekočem letu. Kako se bodo sredstva za redno dejavnost 
državnih organov zagotovila, pa bo določil poseben zvezni zakon o financi- 
ranju državnih organov. 

V skladu z novim značajem proračunskega financiranja in načeli o pra- 
vicah samoupravljanja v delovnih organizacijah in organih, temeljni zakon o 
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financiranju družbeno-političnih skupnosti ne predvideva več nobenih pred- 
pisov, ki bi se nanašali na postopek virmaniranja proračunskih sredstev. 

Nasprotno od dosedanjega sistema dotiranja zavodov družbenih služb je 
alimentiranje takih zavodov postavljeno na pogodbeno podlago med družbeno- 
politično skupnostjo in zavodom. 

Ne glede na to, da spada temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v tisto- kategorijo zveznih zakonov, ki naj bi urejevali določena vpra- 
šanja samo v osnovnih črtah, v podrobnostih pa prepustili nadaljnje urejevanje 
dopolnilni zakonodaji republik, pa vidimo, da zvezni zakon del materije s tega 
področja razmeroma izčrpno obravnava. To bi veljalo zlasti za poglavja: viri in 
vrste dohodkov družbeno-političnih skupnosti; zagotovitev dopolnilnih sredstev 
republikam; skladi družbeno-političnih skupnosti; rezervni sklad družbeno- 
političnih skupnosti; združevanje sredstev družbeno-političnih skupnosti; za- 
dolževanje družbeno-političnih skupnosti; proračunska kontrola in kontrola nad 
Zakonito uporabo- sredstev družbeno-političnih skupnosti ter končno tudi po- 
glavje o zveznem proračunu. In ne samo to: temeljni zakon o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti pooblašča posebej zvezne organe za izdajo cele vrste 
nadaljnjih predpisov s področja financiranja družbenih potreb. Iz konkretnih 
predpisov navedenega zveznega zakona je namreč razvidno, da bodo zvezni 
organi izdali med drugim zakon o financiranju državnih organov (4. odst. 
17. člena), zakon o- razmerjih med družbeno-politično skupnostjo in zavodi glede 
povračil za storitve (3. odst. 19. člena), predpis o evidenci, ki se vodi o pobi- 
ranju dohodkov in vplačevanju v proračune družbeno-političnih skupnosti, 
predpis o izkazovanju dohodkov in njihovem razporejanju v proračunu ter o 
sestavljanju zaključnega računa proračuna, predpis o izkazovanju dohodkov in 
njihovem razporejanju v finančnem načrtu sklada družbeno-politični skupnosti 
ter o sestavljanju zaključnega računa sklada družbeno-politične skupnosti, 
predpis o- izkazovanju dohodkov in njihovem razporejanju na posebnem računu 
družbeno-politične skupnosti ter o- izkazovanju sredstev, uporabljenih s poseb- 
nega računa družbeno-politične skupnosti, predpis o sestavljanju zaključnega 
računa rezervnega sklada družbeno-politične skupnosti (165. čl.) predvsem pa 
predpise o finančnem in materialnem poslovanju organov in zavodov (2. odst. 
166. člena). Republike imajo na ta način razmeroma omejene možnosti z dopol- 
nilnimi predpisi dalje razčlenjevati prikazano materijo. 

Upoštevajoč navedeno bi se moral republiški zakon kot dopolnilni predpis 
omejiti predvsem na ožje urejevanje odnosov med občinami, okraji in republiko 
ter rešiti vprašanje pogojev za zagotovitev dopolnilnih sredstev občinam, ki 
z lastnimi sredstvi ne morejo financirati določenih družbenih in drugih služb, 
poleg tega pa urediti tudi problem financiranja okrajev. Razumljiva je še 
zahteva, d;a naj bi republiški predpis podrobneje uredil tudi postopek v zvezi 
s sprejemanjem in izvrševanjem republiškega proračuna ter postopek pri spre- 
jemanju zaključnega računa o izvršitvi republiškega proračuna. 

Pri tem pa je Ijilo treba upoštevati zahtevo, ki se je postavila že ob spre- 
jemanju temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti glede 
obsega republiškega zakona, ki naj ne bi bil samo dopolnilni predpis v strogem 
smislu, temveč naj bi zajel kompletno problematiko s področja financiranja 
družbenih potreb tako, da bi poleg lastnih ureditev povzel tudi tiste določbe 
temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki so neob- 
hodno potrebne za učinkovito praktično uporabo predpisov zveznega zakona. 

18 
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Razumljivo je namreč, da bo imel tako razširjeni republiški zakon veliko večjo 
vrednost pri praktičnem delu, kakor pa če bi bilo treba hkrati uporabljati zvezni 
in republiški zakon, vsakega za sebe. To so bili tudi razlogi, da se je pripravil 
predlog razširjenega republiškega zakona o financiranju družbenopolitičnih 
skupnosti v SR Sloveniji, ki združuje zvezne in republiške predpise zaradi 
uspešnejšega obvladovanja celotne problematike s področja financiranja druž- 
benih potreb. 

Po svoji strukturi in vsebini je tako predlog republiškega zakona, ki obsega 
144 členov v trinajstih poglavjih, podoben temeljnemu zakonu o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti s tem, da so v republiškem predpisu predvidena 
tri nova poglavja povsem republiškega značaja, in sicer: financiranje okrajev, 
zagotovitev dopolnilnih sredstev občinam ter republiški proračun, medtem ko 
so v ostalem z izjemo dveh izločenih poglavij (zagotovitev dopolnilnih sredstev 
republikam in zvezni proračun) prevzeti z nekaterimi dopolnitvami (v poglav- 
jih: viri in dohodki občin in republik; združevanje sredstev družbeno-političnih 
skupnosti; skladi družbenopolitičnih skupnosti) skoraj vsi predpisi že navede- 
nega zveznega zakona. 

Da bi bilo mogoče konkretno videti, katero besedilo zakonskega predloga 
je bilo prevzeto iz temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti, ponazarja sestavo celotnega zakonskega predloga poseben primerjalni 
pregled v prilogi. 

Kolikor gre pri tem za specifične republiške predpise, bi bilo' treba po- 
udariti, da se z novim republiškim zakonom našim pogojem ustrezajoče rešuje 
predvsem vprašanje dopolnilnih sredstev občinam. Tista občina namreč, ki ne 
more s svojimi dohodki zagotoviti zadostnih sredstev za izpolnjevanje družbe- 
nih potreb, nalog in služb, zanjo obveznih po ustavi in zakonu, mora dobiti 
dopolnilna sredstva iz republiških dohodkov. Ne glede na to pa mora obstojati 
tudi možnost, da dobi občina od republike posebna namenska sredstva, če gre 
za financiranje povsem določenih nalog in služb. Takšna namenska dopolnilna 
sredstva pa bi bila občina dolžna porabiti izključno za določene potrebe. 

Upoštevajoč določbe 119. do 122. člena republiške ustave bodo imeli okraji 
kot prehodna družbena tvorba, kakršna je pogojena z današanjimi nalogami 
občin, upoštevno vlogo predvsem pri zadovoljevanju skupnih občinskih nalog, 
racionalnem združevanju sil, v prizadevanju za boljšo upravo ter glede razvoja 
samoupravljanja in pri ustanavljanju raznih strokovnih služb za potrebe občin. 
Upoštevajoč navedeno, se v skladu z ustavo okrajem zagotavljajo ustrezajoča 
lastna sredstva predvsem iz dohodkov republike, ne pa kot posebni okrajni 
prispevki in davki, kakor je glede konkretnih prispevkov in davkov določeno 
za federacijo, republike in občine. To pa je tudi razumljivo glede na novo vlogo 
okraja kot obvezne skupnosti občin, ki bo opravljal le še določene naloge, 
skupnega pomena za občine, in zato tudi ne bo več potreboval družbenih sred- 
stev v dosedanji višini. 

Ne glede na navedeno pa sme Socialistična republika Slovenija odobriti 
okraju še posebna namenska sredstva za izvršitev določenih nalog. 

Okrajem lahko zagotovijo posebna sredstva tudi občine, ki se bodo z njimi 
sporazumele za opravljanje posebej poverjenih nalog. 

V poglavju: »Republiški proračun«, je bilo treba predvideti predpise, ki 
natančneje določajo postopek pri pripravljanju osnutka republiškega proračuna, 
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samo izvrševanje republiškega proračuna s trimesečnimi načrti in ukrepanjem 
v primeru neenakomernega pritekanja dohodkov republiškega proračuna kakor 
tudi o uporabi nerazporejenih dohodkov (proračunske rezerve). V tem poglavju 
je urejen tudi postopek v zvezi s sestavo in sprejetjem1 zaključnega računa repu- 
bliškega proračuna. 

II. Ureditev kritja nalog družbeno-političnih skupnosti 

Dosedanji potek financiranja družbeno-političnih skupnosti 

Z letom 1960 se je pri delitvi sredstev med d ru žb e n o-p o] itični m i skup- 
nostimi uveljavil z zakonom posebni sistem na osnovi objektivizacije dohodkov 
po merilih osebne potrošnje oziroma dohodkov državljanov. Sistem naj bi za- 
gotovil odvisnost obsega proračunske potrošnje od višine osebnih dohodkov 
državljanov. 

Z zveznimi predpisi, kasneje pa z republiškimi, se je določila minimalna 
udeležba občin na skupnih (tzv. deljivih) dohodkih, določeni pa SO' bili tudi 
dohodki, ki pripadajo v celoti posameznim vrstam družbeno-političnih skup- 
nosti. Z republiškimi in okrajnimi predpisi se je določala udeležba na skupne 
dohodke na njihovem območju. 

Namen tega sistema je bil prekiniti prejšnjo prakso, po kateri so se pojav- 
ljali vsako leto drugačni načini določanja sredstev posameznim družbeno-poli- 
tičnim skupnostim. Tako naj bi bila podana stimulacija za višje ostvarjanje 
dohodkov in s trajnostjo1 sistema naj bi se zagotovila proračunom družbeno- 
političnih skupnosti večja stabilnost pri delitvi proračunskih sredstev. 

V dobi tega sistema je bila v posameznih letih delitve sredstev v Sloveniji 
naslednja: 

V odstotkih na deljive dohodke 

I,eto 1960 

1. Enotna udeležba (v 4 okrajih Celje, Kranj, 
Ljubljana, Maribor)  

2. Skupaj z dopolnilno' udeležbo 
a) (v 2 okrajih) Koper, Novo mesto .... 
b) (v 2 okrajih) Gorica, M. Sobota  

Okraji in 
občine 

62 

Republika 

75 

35 

22 
9 

Skupaj 66 31 

Leto 1961 

1. Enotna udeležba (v 4 okrajih Celje, Kranj, 
Ljubljana, Maribor)  60 37 

2. Skupaj z dopolnilno udeležbo 
a) (v 2 okrajih) Koper, Novo mesto 
b) (v 2 okrajih) Gorica, M. Sobota . 

75 
88 

22 
9 

Skupaj 64 33 
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V odstotkih na deljive dohodke 

Leto 1962 

1. Enotna udeležba (v 4 okrajih Celje, Kranj, 
Ljubljana, Maribor)  

2. Skupaj z dopolnilno udeležbo 
a) (v 2 okrajih) Koper, Novo mesto .... 
b) (v 2 okrajih) Gorica, M. Sobota  

Skupaj . . . 

Leto 1963 

Individualna udeležba: 

Celje  
Koper  
Ljubljana  
Maribor  

Skupaj . . . 

Leto 1964 

Individualna udeležba: 

Celje  
Koper  
Ljubljana  
Maribor  

Skupaj . . . 

°okbr^ein Republika 

55 

72 
85 

60 

55 
73 
52 
56 

56 

54 
68 
50 
56 

35 

18 
5 

30 

33 
15 
36 
32 

32 

34 
20 
38 
32 

Zveza 

10 

10 
10 

10 

12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 

54 34 12 

V vseh letih delovanja tega sistema delitve sredstev se okrajem v SRS niso 
določale dotacije, temveč so bila vsem okrajem sredstva določena le z enotno 
in dopolnilno udeležbo. 

Sistem delitve sredstev na osnovi udeležbe le na deljivih dohodkih pa ni 
dajal vsem družbeno-političnim skupnostim enakih možnosti doseganja sred- 
stev za kritje potrebne proračunske potrošnje. Zlasti je bilo to značilno poleg 
okrajnih za republiški proračun zato', ker so pri njih zaostajale lastne možnosti 
formiranja sredstev, ker niso imeli drugih dohodkov razen udeležbe na tkzv. 
deljivih dohodkih. To je bil tudi eden izmed vzrokov, da je v vsakem letu pri- 
hajalo do spreminjanja udeležbe. 

Na spremembo odstotka udeležbe na deljivih dohodkih je splošno vpli- 
valo tudi med tem že dvakrat zvišana udeležba zveze od 3 na letošnjih 12 °/o 
ter prenašanje pristojnosti iz zveznega proračuna na republike. Prav tako so 
se prenašale tudi iz republiškega proračuna in iz okrajnih proračunov v zad- 
njih letih mnoge pristojnosti z vrsto izdatkov, na občine. 

Lokalni organi, predvsem pa občine so bile primorane naraščanje in pre- 
našanje obveznosti v njihovo proračunsko pristojnost, kakor tudi vsakoletno 
zmanjševanje udeležbe na deljivih dohodkih usklajevati s povečevanjem po- 
sebnih (nedeljivih) dohodkov, ki so se v zadnjih letih indeksno gibali takole: 
1961 : 1960 = 110, 1962 :1961 = 196, 1963 :1962 = 114, 1964 : 1963 = 122. Za taka 
povečanja posebnih dohodkov so obstajale le izjemoma realne osnove. Pretežno 
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so se dosegli višji posebni dohodki z obremenjevanjem osebne potrošnje, kar 
je zmanjševalo prizadevanja za zboljšanje realnih dohodkov zaposlenih oziroma 
negativno vplivalo na njihov življenjski standard. 

Na drugi strani je zadrževal neenak letni porast proračunskih sredstev med 
občinami posamezne občine na nizkem nivoju. Spričo tega so prihajale posa- 
mezne občine v razmere, v katerih je bilo ogroženo izvajanje nalog, ki so 
občinam s predpisi naložene kot obvezne oziroma občanom in posameznim 
dejavnostim s predpisi določene kot pravice. 

Proračunska potrošnja se je v letih 1961 in 1962, če vzamemo leto' 1960 kot 
100, dvignila na indeks 160. V okviru takega naraščanja sredstev je bilo omo- 
gočeno uveljaviti pri razdelitvi sredstev med družbeno-politične skupnosti do- 
ločeno prelivanje, ki je zagotavljalo hitrejše naraščanje sredstev onim družbeno- 
političnim skupnostim, na območju katerih so bila gospodarska prizadevanja 
intenzivnejša. Za leto 1963 in 1964 pa so omogočala realna predvidevanja po- 
rast proračunskih dohodkov, ne da bi pri tem dvigovali stopnje lokalnih davščin, 
znatno manjši porast sredstev. 

Znižanje porasta sredstev je zato za leto^ 1963 in 1964 v SR Sloveniji one- 
mogočalo delitev sredstev po skupinah okrajev in je bilo potrebno določiti 
vsakemu okraju individualno udeležbo. 

V okviru take delitve med republiko in okraji so okraji določali udeležbo 
svojim občinam. 

Spričo omenjenega nizkega porasta sredstev v zadnjih letih in združitev 
8 okrajev v 4 okraje, so stali novi okraji pred različno problematiko in so zato 
tudi morali iskati za njeno reševanje različnih poti in načinov. Neenotni kri- 
teriji pri delitvi sredstev med posameznimi okraji in občinami, ki so bili na 
posameznih območjih nujna posledica objektivnega stanja bodisi v potrebah, 
prejšnjih obveznosti, v različnih svoječasnih obravnavah in torej v različnih 
startih, so ostvarili mestoma zelo različne pogoje za delitev sredstev, ki naj bi 
krila proračunsko potrošnjo občin. 

Ob takem načinu delitve, kakor že povedano, seveda ni bilo povsem enot- 
nih kriterijev in meril v vsej republiki, ker so1 bili le-ti odvisni predvsem od 
gospodarske zmogljivosti prebivalstva posameznega okraja. Zaradi take delitve 
smo imeli, skoraj bi rekli, toliko načinov delitve, kakor je bilo okrajev, preko 
katerih so se izražali različni pogoji za kritje proračunske potrošnje. 

Z novim zakonom o financiranju družbeno-političnih - skupnosti se pre- 
pušča republikam vrsta samostojnih odločanj in lahko republika s svojim za- 
konom uredi določene zadeve tako, kot najbolj ustreza njenim: razmeram in 
razvoju. Z novim zakonom se omogoča enotna politika pri dodeljevanju do- 
polnilnih sredstev družbeno-političnim skupnostim. 

Kakor že omenjeno je v dosedanjem sistemu delila republika sredstva do 
okrajev, okraji pa na posamezne občine. 

Proračunska sredstva so se gibala v zadnjih letih v SR Sloveniji takole: 

Leto Skupaj Zveza Republika Okraji Občine 

1961 64 984 1440 18 875 12 152 32 517 
1962 81 144 5373 20 273 11 334 44 164 
1963 90 226 7417 22 810 10 508 49 491 
1964 plan 106 283 8468 28 653 11 380 57 780 
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V prikazanem globalu proračunskih sredstev so zajeta poleg dosedanjih 
proračunskih sredstev (deljivi dohodki, posebni dohodki, dohodki ustanov, pre- 
nesena sredstva) še 10 °/o proračunski prispevek, ki je bil doslej neposreden 
dohodek republiškega šolskega sklada in občinskih šolskih skladov, še 20 °/o 
znesek sodnih taks, ki jih je doslej prejemal republiški sklad za sodna poslopja, 
davek od avtorskih honorarjev, ki je bil v glavnem dohodek republiškega 
sklada za pospeševanje kulturne dejavnosti in deloma zveze ter davek na do- 
hodek od zgradb in imovine, ki so ga doslej občine usmerjale v svoje stano- 
vanjske sklade. Vse te dohodke namreč uvršča novi sistem med proračunske 
dohodke. 

Ob taki ureditvi odpade kategorija tkzv. izvirnih dohodkov skladov in 
odločajo o uporabi vseh dohodkov skupščine družbeno-političnih skupnosti po- 
vsem samostojno. Izjemo od teh načel predstavljajo le dohodki, ki so pripadali 
doslej posameznim družbeno-političnim skupnostim na osnovi določil zakona 
o cestah. To so v glavnem pristojbine na motorna, cestna in vprežna vozila ter 
denarne kazni za prekrške prometnih predpisov. Upoštevajoč, da je realizacija 
teh dohodkov neposredno vezana na koriščenje cest, je odločeno, da se namen- 
sko izločajo v cestne sklade, kjer bodo le-ti obstojali, sicer pa se izkazujeje v 
proračunih. 

Porast sredstev je v SR Sloveniji v indeksih (verižnih) izgledal takole: 

Skupaj Zveza proračun Okraji Občine 

1962 125 373 107 93 136 
1963 111 138 112 93 112 
1964 plan 118 114 126 108 117 

Upoštevati moramo, kar je bilo že naglašeno, da je do leta 1962 potrošnja 
narašala hitreje in to predvsem na račun večjega zajemanja nedeljivih dohod- 
kov, h kateremu s-o razmere silile občine (dopolnilni prispevek, razne do- 
klade itd.). Spričo ugotovitve, da so taka uvajanja dajatev škodila prizadeva- 
njem za dvig standarda, se je po priporočilih zviševanja teh dajatev ublažilo, 
kar pa je zmanjševalo možnosti za porast sredstev. 

Ob nakazanih manjših porastih sredstev so bile hkrati možnosti za nor- 
malno oskrbovanje družbenih služb vse slabše, ne le zaradi opisanega, kajti 
pretežen del sredstev je absorbiral porast cen in v zvezi s tem predvsem ana- 
logno urejanje plač. Če prištejemo še nove naloge, lahko ugotovimo, da je pro- 
računska potrošnja funkcionalno stagnirala. 

Proračunska potrošnja po dejavnostih, izražena v strukturi do celotne po- 
trošnje, je v zadnjih letih izgledala takole: 

1962 1963 plan 1964 
vse družb. samo vse družb. samo vse družb. samo 
pol. skup. občine pol. skup. občine pol. skup. občine 

Šolstvo 28,7 37,5 30,1 38,3 29,8 38,6 
Prosveta in kultura 5,8 3,1 5,9 3,5 6,2 3,7 
Socialno varstvo 3,6 5,1 3,9 5,3 4,0 5,3 
Zdravstveno varstvo 2,4 3,6 2,3 3,2 2,4 3,4 
Državna uprava 22,7 16,9 24,1 18,6 22^9 17^5 

Odnos: 63,2 66,2 66,3 68,9 65,3 68,5 
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1962 * 1963 plan 1964 
vse družb. samo vse družb. samo vse družb. samo 
pol. skup. občine pol. skup. občine pol. skup. občine 

Prenos: 63,2 66,2 66,3 68,9 65^3 68,5 

Komunalna dejavnost 8,7 5,9 8,2 6,3 7,8 6,4 
Negospodarske 

investicije 7,7 5,9 5,4 5,1 5,4 3,4 
Dotacije 7,0 6,6 7,1 5,3 5,5 5,9 
Obveznosti in 

garancije o d_ 5,0 4,7 3,8 4,0 4,7 5,1 
Proračunska rezerva 2,5 2,6 2,7 3,0 2,5 3,1 
Regresi — — — — ~ 
Mestne potrebe 1,5 2,5 1,7 2,8 1.4 2,4 
10 V t posebne 

rezerve 3,6 4,6 3,7 3,6 5,5 5,2 
Presežek 0,8 1,0 1,1 1,0      —   —   > 
Skupaj 100 100 100 100 100 100 

V vseh treh letih usmerjajo občine pretežni del svojih sredstev v tkzv. 
obvezno potrošnjo, to je za šolstvo, za potrebe socialnega in zdravstvenega 
varstva, kar se kaže tudi v zviševanju strukture nasproti strukturi teh dejav- 
nosti za vso SRS, zato so pa lahko toliko manj usmerjale v komunalno dejavnost, 
negospodarske investicije itd. (Zvezek 1962, 1963, .1964, tabela 2 a.) 

Kljub navedenim usmeritvam sredstev pa moramo ugotoviti, da niso redki 
in osamljeni primeri, kot npr. v šolstvu, kjer znaša razmerje med osebnimi in 
materialnimi izdatki od 80 do 90 % v korist osebnih, ki še poleg tega niso 
primerno oskrbljeni, kar dovolj zgovorno pojasnjuje, da je v takih primerih 
materialna oskrbljenost posameznih služb neprimerna. Globalno odpade ca. 38°/» 
vseh sredstev, s katerimi razpolagajo občine, na kritje izdatkov za šolstvo. 
Primerjava stroškov na 1 učenca nam kaže različno stanje. Čeprav taka pri- 
merjava na 1 učenca ni povsem zanesljiv podatek za oceno ali je šolstvo za- 
dostno oskrbovano ali ne, ker so stroški odvisni od velikosti, starosti in ure- 
jenosti šolske zgradbe, od dosedanje oskrbljenosti šole z učili itd., nam vendarle 
do neke meje ilustrira materialne pogoje šolstva v neki občini. Razumljivo je, 
da SO' stroški na učenca nekoliko višji v mestnih in industrijskih središčih, da 
tudi ostali elementi lahko vplivajo na večje ali manjše stroške, vendar te razlike 
ne bi smele biti tako velike, kakršne so v sedanji potrošnji (v osemletkah od 
36 000 do 80 000 na učenca). (Zvezek 1962, 1963, 1964, tabela 3 a.) 

Tudi na področju socialnega varstva so zaradi boljše ali slabše oskrbljenosti 
s sredstvi občutne razlike. Tako odpade na podpiranca mesečno 2400 do 14 000 
(zvezek 1962, 1963, 1964, tabela 4). 

V državni upravi znašajo stroški proračunov na prebivalca od 3200 do 9800 
letno. (Zvezek 1962, 1963, 1964, tabela 5.) 

Podobni pojavi in občutne razlike so tudi v tem, da nekatere občine v SR 
Slovenije ne morejo od svojih sredstev izločiti ničesar za negospodarske inve- 
sticije, dočim dajejo druge do 14% svojih sredstev za te namene. Enako je 
tudi pri oskrbovanju potreb komunale, ki se giblje od 0 % do 19 % proračunskih 
sredstev usmerjenih v to dejavnost. (Zvezek 1962, 1963, 1964, tabela 6.) 

Nedvomno je, da vplivajo v posameznih primerih na tako odmerjanje po- 
trošnje .marsikje tudi neprimerna in neopravičena zadolževanja in ostvarjene 
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obveze iz preteklosti. So pa taka zadolževanja pogosto tudi posledica nepravilne 
delitve sredstev. 

Vsa ta problematika je kot posledica preživelosti sistema terjala, da se 
uvede nov sistem, s katerim bi zadostili načelom ustave in nastali ekonomski 
nujnosti. 

Nov sistem financiranja družbeno-političnih Skupnosti 

S temeljnim zakonom in s predloženim republiškim zakonom o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti se predvideva, da določajo občine, republike 
in zveza samostojno svoje stopnje za vsako vrsto dohodkov, ki je z zakonom 
določena kot dohodek posameznih vrst družbeno-političnih skupnosti. Prav tak 
sistem se v osnovi razlikuje od sedaj obstoječega načina delitve sredstev med 
družbeno-političnimi skupnostmi in se z njim ustvarjajo pogoji, da se nivo 
sredstev republik, na prvem mestu pa občin oblikujejo odvisno od stopnje 
gospodarskega razvoja, nivoja osebnih dohodkov občanov in stopnje produk- 
tivnosti na njihovem območju. Tak sistem naj bi povoljneje reševal razvoj mate- 
rialne samostojnosti vsake družbeno-politične skupnosti. 

Ob predpostavki, ki jo zveza nakazuje, da bo namreč predvidela svojo 
stopnjo v višini 2 °/o na plačni sklad in na katastrski dohodek — bi se udeležba 
zveze v SR Sloveniji zvišala v letu 1963 po aplikaciji na to leto 1963, ko je 
znašala dejansko 7353 na 7500 mili j. in v letu 1964 od predvidenih 8404 na 8750 
milij. ali ca. 4'°/o več kakor v starem sistemu. Povečanje sredstev za zvezo pa 
bo ob stopnji 2 ,0/o na prispevke v letu 1965 občutneje, ker rastejo osebni dohodki 
močneje in hitreje, kakor v prejšnjih letih. 

Ugotavljamo, da so bile v 1963 in 1964 mnoge razvite občine, z ozirom na 
njihov gospodarski razvoj in vloženo delo, kakor ga upošteva nov sistem, pri- 
zadete. Razumljivo je, da je bila to posledica obravnave po dosedanjem sistemu, 
ki je zlasti v zadnjih letih, ob nizkem porastu proračunskih dohodkov, terjal 
relativno močnejše prelivanje za kritje potreb drugih občin. Stimulacija, ki jo 
predvideva nov sistem za take občine, pa ne more pomeniti, da bi morale prejeti 
manj razvite občine, zaradi relativno umerjenejšega prelivanja, niti prej, niti 
slej, manjša sredstva. Ugotavlja se torej lahko le, da so potrebna sredstva, 
s katerimi bi se zagotovil osnoven razvoj občinam, ki svojih nalog ne morejo 
kriti same, ob hkratnem stimulativnem upoštevanju vloženega dela pri vseh 
občinah. 

Pred prehodom na nov proračunski sistem se zavzema tudi dokončno stališče 
glede pristojnosti financiranja posameznih družbeno-političnih skupnosti. 

Smatramo namreč, da naj bi okraj v bodoče financiral iz svojega proračuna 
le potrebe okrajne skupščine, njenih organov in služb okrajne uprave, dose- 
danjih obveznosti iz posojil in garancij, okrožnega sodišča, okrajnega gospo- 
darskega sodišča, okrožnega javnega tožilstva, okrajnega javnega pravobra- 
nilstva, senata za prekrške in okrajnih družbenih organizacij. Ob takem stališču 
bo okraj izločen iz sistema prelivanja in koncentracije sredstev. 

Vzporedno s tem je primerno prenesti na občine vse kulturno-prosvetne 
zavode, ki so jih nekateri okraji še financirali (gledališča, muzeji, arhivi, knjiž- 
nice), šole II. stopnje (gimnazije, učiteljišča in ostale srednje šole), priznavalnine 
borcem ter vzdrževanje cest III. reda. 
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Iz republiškega proračuna bi se na občine prenesli dodatki zaposlenim 
udeležencem narodnoosvobodilne vojne. 

Smatramo, da bodo občine gornje izdatke financirale in urejale bolje, ker 
so jim razmere za te dejavnosti bolj poznane in zato lažje presojajo višino in 
upravičenost teh izdatkov. 

Na republiški proračun pa bi prešle nekatere posebne šole, ki so dejansko 
republiškega pomena, in sicer: Vzgajališče Veržej, Deško vzgajališče Planina 
pri Rakeku, Vzgojni zavod Frana Milčinskega, Smlednik, Deško vzgajališče 
Gornji Logatec, Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru, Dekliško vzgajališče Viš- 
nja gora, Zavod za gluho mladino Ljubljana, Zavod za gluho mladino Portorož, 
Zavod za slepo mladino Ljubljana, Zavod za usposabljanje invalidne mladine 
Kamnik, Posebna osnovna šola Stara Gora, Posebna osnovna šola Valdoltra, 
Otroško zdravilišče Debeli rtič, Center za rehabilitacijo slepih Stara Loka, Za- 
vod za revmatične in srčne rekonvalescente za mladino Šentvid pri Stični. 

Stroški za višje šole so se delno plačevali tudi iz okrajnega proračuna, ker 
pa je to obveza republike, kot ustanovitelja, je prav, da prevzame te stroške 
republiški proračun. 

Da se s sistemom zagotovi osnovne intencije ustave in s tem tudi zveznega 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, bo v bodoče potrebno do- 
seči hitrejšo rast sredstev občin. Republiškemu proračunu bi bilo potrebno zago- 
toviti tako višino sredstev, ki bi ustrezala primernim potrebam njegovih 
institucij. 

Ob razporeditvi sredstev pod pogoji, kakor jih lahko predvidevamo, bi 
priznaval v naši republiki sistem pretežnemu številu občin avtomatično zadostne 
dohodke, kar bi pomenilo znaten korak naprej od sedanjih načinov odmerjanja 
sredstev. 

Vzporedno z zboljšanjem splošnega položaja občin, bi se v letu 1965 in 
s tem tudi vnaprej lahko zboljšalo tudi razmerje med osebnimi in materialnimi 
izdatki v korist materialnim. Razmerje med osebnimi in materialnimi izdatki 
v proračunski potrošnji je v letu 1963 npr. pri šolstvu in državni upravi izgle- 
dalo tako: 

a) Občine 1963 

Osebni Materialni Skupaj 
šolstvo   1 :3 12 3 

Osemletke  9 563 2 189 11 752 81 %> 
Gimnazije   717 162 879 82fl/o 
Ostalo šolstvo  949 333 1 282 74 "/o 
Skupno financ  3 744 1 059 4 803 78 <Vo 

Skupaj  14 973 3 743 18 716 80«/o 

Državna uprava  6 173 2 159 8 332 74% 

b) Republiški proračun 1963 

Osebni Materialni Skupaj  —— 1 : 3 
12 3 

šolstvo  2 632 2 689 5 321 49 «/o 
Državna uprava  4 619 1 715 6 334 73®/» 
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Verjetno se to tudi v letu 1964 ne bo povsem zboljšalo, zlasti ne na področju 
šolstva, ki že poleg tako slabega razmerja, pri mnogih občinah tudi ni imelo 
urejenih plač, čeprav bodo mnoge občine z rebalansi že v letošnjem letu pri- 
stopile delno k zboljšanju stanja v teh dejavnostih. 

Smatramo, da bodo zlasti občine v bodoče morale predvsem urediti plače 
v šolstvu, vzporedno s tem pa tudi zboljšati materialne izdatke v šolstvu, kajti 
prav to področje je najslabše oskrbovano. Takoj za to dejavnostjo pa bo po- 
trebno urediti višino socialnih podpor in priznavalnin, ki doslej nikakor niso 
zadovoljivo rešene. 

Ureditev sredstev družbeno-političnih skupnosti obravnava predlog zakona 
le v načelih, medtem ko se bo določilo republiške stopnje za posamezne pri- 
spevke oziroma davke ter uredilo dopolnjevanje sredstev občinam, ki z lastnimi 
dohodki ne morejo kriti svojih obveznosti do občanov, s posebnim zakonom. 

Dopolnjevanje sredstev občinam 

Spričo tega, da prenašamo ob prehodu na nov sistem na občine določene 
nove naloge, ki jih je treba v celoti upoštevati pri sedanji potrošnji, nastaja pri 
le-teh, zlasti upoštevaje tudi prejšnje prenose, povsem nova osnova izdatkov. 
Šele od upoštevanja vseh teh obvez občin je možno pretehtavanje oziroma oce- 
njevanje bodoče potrebne višine sredstev za vsako občino. 

Hočemo reči, da je potrebno omogočiti občinam, ki svojih obveznosti ne 
morejo kriti z lastnimi dohodki, tako dopolnitev sredstev, ki ne pomeni le 
financiranje prenesenih nalog, temveč jim omogočiti tudi porast sredstev za 
to financiranje nad že izkazano potrošnjo, ki jim bo omogočal kritje izdatkov, 
kakršni bodo nastali ob višjih stroških, ^razvojem in ob osnovni zadovoljitvi 
pravic, ki so občanu priznane. 

Dopolnjevanje sredstev bi se praviloma odstopalo z odstotkom udeležbe na 
dohodkih, ki so določeni z republiško stopnjo. Odstopanje dohodkov bi se izvedlo 
po skupinah in ne posamično za vsako občino. Le kolikor s 100'% odstopljenimi 
republiškimi dohodki ne bi bila krita proračunska potrošnja, bi prišla v poštev 
še dotacija. 

Opredelitev dejavnosti, za katere bi se moralo v naši republiki prvenstveno 
zagotoviti sredstva v višini, ki bo zadostovala za njihovo zadovoljivo oskrbo, je 
izvedena v členu 41 predloženega zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti. To so predvsem temeljne naloge oziroma dejavnosti s področja šolstva, 
kulture in prosvete, socialnega varstva, zdravstvenega varstva, komunale in 
upravnih organov. 

Poleg dopolnjevanja sredstev, ki naj zagotovijo občini predvsem redno pro- 
računsko potrošnjo, bo potrebno predvideti tudi sredstva za negospodarske 
investicije. 

Pri zagotovitvi pravic občanom je jasno, da tudi občine, ki jim lasten gospo- 
darski in proračunski potencial tega ne omogoča, ne morejo ostati brez nego- 
spodarskih investicij. V mislih imamo investicije, brez katerih ne moremo zago- 
toviti občanu njegovih z ustavo priznanih pravic. Gre torej za razširjeno repro- 
dukcijo predvsem v šolstvu, socialnem varstvu, zdravstvu in podobnem. Za te 
investicije sodimo, da bi jih bilo treba zagotoviti iz sredstev, ki bi se dosegla 
ob primerni določitvi republiških stopenj. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance - 

in 
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 

k predlogu zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in začasni odbor za 
proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora sta na seji dne 28. oktobra 
ter 5., 6. in 19. novembra 1964 skupno z zakonodajno-pravno komisijo Skupščine 
SR Slovenije obravnavala predlog zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji, ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

I. 

Odbora sta predlog zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji obravnavala v načelu, pri čemer sta ugotovila naslednje: 

1. Realizacija načela o- samostojnem odločanju glede uvedbe in stopnje posa- 
meznih vrst dohodkov bo zahtevala od republike in občin upoštevanje eko- 
nomske zmogljivosti občanov in delovnih organizacij, hkrati pa vodenje take 
politike pri uvedbi in stopnjah posameznih vrst dohodkov družbeno-političnih 
skupnosti, ki bo pospeševala nadaljnjo rast produktivnosti dela. V ta namen 
bo zlasti potrebno zagotoviti sodelovanje med družbeno-političnimi skupnostmi 
pri izdajanju predpisov, s katerimi se nalagajo obveznosti občanom. 

2. V predlogu zakona se realizira ustavno načelo, po katerem zagotavlja 
republika dopolnilna sredstva občinam, ki ne morejo s svojimi sredstvi same 
financirati izvrševanje svojih nalog. Realizira se na ta način, da bo republika 
zagotovila dopolnilna sredstva občini v primeru, če s svojimi dohodki ne more 
zagotoviti izpolnjevanja družbenih potreb in nalog v obsegu, kot je to potrebno 
glede na gospodarsko, socialno in geografsko strukturo' občine ter glede na 
temu ustrezni družbeni in kulturni standard v občini. Hkrati pa je na ta 
pogoj vezan še drug, t. j., da republika zagotovi dopolnilna sredstva občini samo 
v primeru, če stopnje prispevkov in davkov občanov v tej občini ustrezajo stop- 
njam prispevkov in davkov na območju občine s podobno gospodarsko razvi- 
tostjo, ki ne prejema dopolnilnih sredstev. 

V zvezi z navedenim se je razprava posebej zadržala pri vprašanju meril za 
zagotavljanje dopolnilnih sredstev. Po zelo izčrpni razpravi sta odbora prišla 
do ugotovitve, da nimamo še objektivnih elementov za odločanje o nujnosti 
zagotavljanja dopolnilnih sredstev in njih višine, zaradi česar sta se strinjala 
z zgoraj citirano rešitvijo. Ob tem pa sta odbora poudarila, da je v primerjavi 
z dosedanjo ureditvijo in prakso napredek že v tem, da je takim občinam repu- 
blika dolžna zagotoviti dopolnilna sredstva, o čemer bo odločala Skupščina 
SR Slovenije. 
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Da pa bi v okviru proračunskega sistema prišli čimprej do objektivnejših 
elementov za odločanje glede pravice do dopolnilnih sredstev in njihove višine, 
sta odbora sklenila, da bo treba spremljati in analizirati rezultate, ki bodo dose- 
ženi z izvajanjem določil tega zakona, da bi tako lahko čimprej izpopolnili zakon 
z boljšimi rešitvami. 

V zvezi z uveljavljanjem načel novega sistema financiranja družbeno-poli- 
tičnih skupnosti je bila posebej poudarjena vloga republike, ki bo morala pri 
uvajanju posameznih vrst dohodkov in pri določanju njihove višine še posebej 
težiti tudi k temu, da bo čim manjše število občin, katerim bp morala zagotav- 
ljati dopolnilna sredstva. Večje število takšnih občin, ki bi prejemale dopol- 
nilna sredstva, bi po mnenju odborov lahko že v samem začetku diskretiralo 
nov sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti. 

3. Odbora sta se strinjala s predloženim načinom financiranja okrajev. 
S tem v zvezi je bilo pozitivno ocenjeno tudi dejstvo, da se občinam v bodoče 
ne bodo več zagotavljala dopolnilna sredstva preko proračunov okrajev, ampak 
preko republiškega proračuna, kar pomeni odpravo različnega načina obrav- 
navanja občin v naši republiki. 

4. Poudarjeno je bilo, da se vloga proračuna v novem sistemu financiranja 
družbeno-političnih skupnosti bistveno spreminja, 

Predpostavka, da naj postane proračun plansko-bilančni instrument, bo 
terjala spremembo pristopa k oblikovanju proračunske politike. Tako bo treba 
pred odločitvijo glede obsega bodoče proračunske potrošnje opredeliti politiko 
obremenjevanja posameznih vrst osebnih dohodkov in premoženja glede na 
ekonomsko zmogljivost občanov in na stimuliranje nadaljnje rasti produktiv-' 
nosti dela. Na drugi strani pa bo treba proučiti, kolikšna proračunska sredstva 
so potrebna za zadovoljitev družbenih potreb in nalog v skladu z doseženo rav- 
nijo in cilji družbenega razvoja. 

Nove oblike proračunskega financiranja, ki jih uvaja temeljni zakon (načelo, 
da se vse družbene potrebe financirajo preko proračuna, spremenjen status 
skladov, uvedba finančnih programov in posebnih računov) bodo zahtevale prav 
tako tudi nov pristop k sestavljanju, sprejemanju in izvrševanju proračuna, kar 
je ustrezno urejeno v predloženem zakonu. Vse to pa bo omogočalo in tudi 
zahtevalo oblikovanje dolgoročnejše politike proračunske potrošnje na posa- 
meznih področjih. Odbora sta se zavzela, naj bi izražena načela novega prora- 
čunskega financiranja prišla v čim večji meri do izraza že v proračunu za 
prihodnje leto. 

5. Odbora sta na osnovi navedenih ugotovitev predlog zakona v načelu 
sprejela. 

II. 

1. V obravnavi v podrobnostih sta odbora temeljito razpravljala le o tistih 
členih zakonskega predloga, ki urejajo vprašanja iz republiške pristojnosti. 
V tem okviru sta odbora sprejela v soglasju s predlagateljem zakonskega pred- 
loga vrsto izboljšanih formulacij k posameznim določilom, ki pa njih bistva 
niso spremenile. Odbora sta upoštevala tudi vse tiste predloge in mnenja drugih 
odborov Republiškega zbora in pismeni predlog predsednika Mestnega sveta 
Ljubljane, ki jih je bilo možno sprejeti glede na določbe temeljnega zakona 
in ki so bila v skladu s sprejetimi načeli predloga republiškega zakona. 
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Na tej osnovi je bilo izdelano prečiščeno besedilo zakonskega predloga 
z dne 6. novembra 1964, ki je bilo poslano tudi vsem poslancem Republiškega 
in Organizacijsko-političnega zbora. 

2. Na zaključku seje, dne 19. t. m., sta odbora podrobno pretresla še vse 
pripombe oziroma predloge tistih organov in organizacij, ki so jih poslali Skup- 
ščini na prečiščeno besedilo zakonskega predloga. 

a) Od vseh občinskih in okrajnih skupščin je do 19. t. m. poslalo pripombe 
in predloge za spremembe in dopolnitve skupno 11 občin, od okrajev pa noben; 

b) pripombe in predloge je poslalo tudi 9 občinskih odborov SZDL; 
c) na zakonski predlog sta dala pripombe in predloge za spremembe tudi 

odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in 
Prosvetno-kulturnega zbora. 

3. Predlogi za spremembe in dopolnitve s strani organov in organizacij, 
navedenih v prejšnji točki, so se predvsem nanašali: 

a) na posamezne člene zakonskega predloga, ki so prevzeti iz temeljnega 
zakona, ki pa jih zaradi njihove neposredne veljavnosti ni bilo mogoče spre- 
minjati; 

b) na vprašanja konkretne delitve sredstev med družbeno-političnimi skup- 
nostmi, torej na vprašanja uvedbe in višine stopenj za posamezne vrste pri- 
spevkov in davkov, kar pa bo urejal poseben republiški zakon in jih bo mogoče 
upoštevati šele ob njegovem sprejemanju; 

c) na vprašanje kriterijev in pogojev za zagotovitev dopolnilnih sredstev 
tistim občinam, ki s svojimi dohodki ne morejo same financirati izvrševanja 
svojih nalog in kar spada v republiško pristojnost. 

III. 

Amandmaji, ki sta jih odbora sprejela na osnovi predlogov organov in 
organizacij, naštetih v 2. točki tega poglavja in na lastno pobudo na svoji seji 
dne 19. 11. 1964 k prečiščenemu besedilu, so naslednji: 

K 1. členu: Besedilo drugega odstavka se dopolni in spremeni tako, 
da se glasi: »Določbe temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti se neposredno uporabljajo, ne glede na to, da so posamezne njegove 
določbe povzete v tem zakonu.« 

S tem besedilom se popolneje pojasnjuje odnos republiškega zakona do 
temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Predlog repu- 
bliškega zakona namreč izvirno in samostojno ureja tisti del materije, ki ni 
regulirana z zveznim zakonom, medtem ko je bilo potrebno izrecno poudariti, 
da se vse določbe temeljnega zakona neposredno uporabljajo na območju SR, 
Slovenije, ne glede na to, ali so v celoti ali deloma povzete v predlog repu- 
bliškega zakona, ali pa so v njem izpuščene. 

K 3. členu: V besedilu prvega odstavka se na koncu druge in v začetku 
tretje vrste besedilo »tem zakonu in na podlagi zveznih zakonov« nadomesti 
z besedama »zveznem zakonu«. 

Sprememba usklajuje dosedanje besedilo z načelom, da samo zvezni zakon 
določa vrste dohodkov, ki pripadajo občini in republiki. 

K 37. členu: V besedilu drugega odstavka se v zadnji vrsti besedi 
»družbenih organizacij« nadomestita z besedami »družbeno-političnih organi- 
zacij in društev«. 



286 Priloge 

Sprememba je redakcijskega značaja in določneje opredeljuje vrste teh 
organizacij, v skladu z besedilom ustave. 

K 41. členu: V zadnji vrsti besedila se besede »in družbenih organizacij« 
skladno s spremembo v 37. členu nadomestijo z besedami »ter družbenopoli- 
tičnih organizacij in društev«. 

K 42. členu: Odbora sta sprejela k prvemu odstavku sledeči amand- 
ma: v predzadnji in zadnji vrsti naj se besede »ima pravico zahtevati« nado- 
mestijo z besedami »se ji zagotovijo«. 

Amandma utemeljuje odbora s tem, da po njunem mnenju s strani priza- 
detih občin ne gre samo za pravico zahtevati dopolnilna sredstva, temveč gre 
za dolžnost republike, da takim občinam sredstva zagotovi. Predstavnik Izvrš- 
nega sveta tega amandmaja ni sprejel z utemeljitvijo, da dolžnost republike 
glede zagotovitve dopolnilnih sredstev izhaja že iz 6. člena zakonskega predloga, 
42. člen pa določa samo postopek in pogoje, pod katerimi republika zagotavlja 
dopolnilna sredstva in torej le razčlenjuje splošno načelo 6. člena. 

Na seji odborov 19. novembra 1964 je bil podan še nov predlog in sicer 
v tem smislu, da se naj v zadnji vrsti prvega odstavka besede »zahtevati dopol- 
nilna sredstva« nadomestijo z besedami »do dopolnilnih sredstev«. Po mnenju 
predlagatelja tega1 amandmaja bi bila taka formulacija lahko sprejemljiva glede 
na načelo 6. člena zakonskega predloga in na ostalo besedilo 42. člena. Predlog 
je bil pri glasovanju zavrnjen, čeprav ga je bil predstavnik Izvršnega sveta 
pripravljen sprejeti. 

K 65. členu : Na koncu besedila pete vrste se črtajo besede »sklada je 
kot«, ki so bile na tem mestu pomotoma vstavljene. 

K 74. členu: V besedilu tretje vrste se besedi »z drugim« nadomestita 
z besedama »s četrtim«. 

S to spremembo se odpravi neskladnost, ki je nastala zaradi preureditve 
besedila prvotnega 4. in 5. člena zakonskega predloga. 

K 80. členu: V zadnji vrsti besedila drugega odstavka se črta beseda 
»sredstev«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 96. členu: V zadnji vrsti besedila zadnjega odstavka se pomotoma 

citirani 98. člen nadomesti s pravilnim 97. členom. 
K 141. členu : Besedilo v oklepaju se dopolni tako, da se glasi: »(Ur. 1. 

FLRJ, št. 35/55, 53/56, 16/58 in 41/59)«, na koncu tretje vrste pa se črtajo- številke 
»35/55« in »53/56«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in popravlja očitno napako. 
K 142. členu : 
1. Na koncu šeste vrste besedila 2>. točke se črtata besedi »oziroma okraju«. 
Sprememba je v skladu z uvrstitvijo, ki jo ta člen v 2. točki uveljavlja glede 

bodoče delitve sredstev, ki se po zakonu o cestnih podjetjih ustvarjajo za finan- 
ciranje vzdrževanja, rekonstrukcije in gradnje javnih cest na območju SR Slo- 
venije. Po tej ureditvi namreč okraj ne bo več udeležen v delitvi navedenih 
sredstev, ki naj bi se v bodoče delila samo med občinami in republikami v 
razmerju 50 : 50. 

2. Glede na nekatere predloge s terena se je v odborih razvila razprava 
o možnostih, da bi se občinam prepustil večji delež namenskih sredstev za 
ceste. Sprejeto je bilo mnenje, da bi bilo predlagano razmerje glede delitve 
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teh sredstev med občinami in republiko, umestno spremeniti v korist občin, 
kolikor to sredstva dopuščajo. Odbora sta priporočila Izvršnemu svetu, naj 
to možnost prouči in kolikor jo je mogoče realizirati, predloži ustrezen amand- 
ma na seji zborov. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z vsemi predlaganimi amandmaji, 
ki so tako postali sestavni del zakonskega predloga, razen z amandmajem 
k 42. členu. 

IV. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora določil tov. Ludvika Goloba, začasni odbor za proračunski sistem Orga- 
nizacijsko-političnega zbora pa tov. Silvo Cerjak. 

St.: 402-24/64 
Ljubljana, 19. novembra 1964 

Predsednik 
začasnega odbora za proračunski 
sistem Organizacij sko-političnega 

zbora: 
Silva Cerjak 1. r. 

Predsednik 
odbora za družbeni plan in finance 

Republiškega zbora: 
Miran Košmelj 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Socialistične republike Slovenije 
je obravnavala predlog zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v 
SR Sloveniji na skupnih sejah z Odborom Republiškega zbora za družbeni plan 
in finance ter začasnim odborom Organizacijsko-političnega zbora za prora- 
čunski sistem dne 28. oktobra ter 5. in 6. novembra t. 1. Na svoji 33. seji dne 
19. novembra t. 1. pa je pregledala vse naknadno1 sprejete amandmaje ter po- 
sebej obravnavala vprašanje o skladnosti koncepta predloga zakona; z ustavnim 
sistemom. 

Temeljni zakon o financiranju družbeno-političnih skupnosti, ki ga je spre- 
jela Zvezna skupščina 9. juilija t. 1., uvaja v skladu z novo ustavoi bistvene spre- 
membe v dosedanji sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti. To je 
bilo poudarjeno v obrazložitvi omenjenega zakona v Zvezni skupščini, hkrati 
pa je bilo opozorjeno na to, da bodo morah biti po uveljavitvi tega zakona 
izdani popolni republiški zakoni o tej materiji. Ti republiški zakoni naj bi — 
po obrazližtvi zveznega zakona — imeli sploh odločilni pomen za praktično 
uveljavitev načel zveznega zakona, ker morajo regulirati razmerje med komu- 
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nami in republiko ter z detajlno izdelavo omenjenih načel bližje določiti fizio- 
gnomijo novega proračunskega sistema. V tem smislu je sestavljen predlog 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, ki samo- 
stojno ureja vprašanja financiranja okrajev (III. pogl.), zagotovitve dopolnilnih 
sredstev občinam (IV. pogl.) in republiškega proračuna (XII. pogl.), hkrati pa 
povzema pretežni del določb zveznega temeljnega zakona. 

Na vprašanje, ali je takšen koncept popolnega republiškega zakona, ki 
v celoti podaja sistem financiranja družbeno-političnih skupnosti v SR Slove- 
niji, v skladu z našo ustavno ureditvijo oziroma, konkretno, v skladu z ustavno 
določenim razmerjem med temeljnim zveznim zakonom in republiškim zakonom, 
je treba po mnenju Zakonodajno-pravne komisije odgovoriti pritrdilno. 

Značilnost temeljnega zveznega zakona je v tem, da neposredno določa 
sistem na ustreznem področju; republiški zakon njegove norme konkretizira ozi- 
roma dopolni, pri čemer mora že zaradi svoje sistematike prevzeti ustrezni del 
določb zveznega zakona. Specifičnost temeljnega zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti pa je v tem, da neposredno regulira samo del sistema 
tega financiranja, zaradi česar mora republiški zakon predvsem v . tej smeri 
dopolniti zvezni zakon in je funkcija republiškega zakona v tem konkretnem 
primeru širša kot v drugih primerih temeljnih zveznih zakonov. To nalogo je 
predlog republiškega zakona izpolnil. Predlog zakona izvirno in samostojno 
ureja samo tisti del materije, ki ni regulirana z zveznim zakonom, medtem ko 
se po izrecni njegovi določbi (1. člen) vse določbe zveznega temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti neposredno uporabljajo na območju 
SR Slovenije, ne glede na to, ali so v celoti ah deloma povzete v predlog repu- 
bliškega zakona. S takšno rešitvijo je predlog zakona bližje pokazal celotno 
fiziognomijo proračunskega sistema v SR Sloveniji, obenem pa ni v ničemer 
posegel v sfero temeljnega zveznega zakona in je ostal v okviru republiške 
zakonodajne pristojnosti (2. čl., 17. alinea 123. člena in 4. alinea 135. člena ustave 
SR Slovenije ter 119. čl. in 2. točka 161. čl. ustave SFRJ). 

V razpravi je bilo postavljeno vprašanje, ah je prav, da predlog zakona 
konkretizira načelne določbe o proračunu in zaključnem računu samo glede 
republiškega proračuna in zaključnega računa (XII. poglavje), ne pa tudi glede 
proračunov in zaključnih računov občin, mest in okrajev. Komisija je bila 
mnenja, da je koncept zakonskega predloga pri reševanju tega vprašanja povsem 
pravilen, ker je stvar statuta omenjenih družbeno-političnih enot, da ta vpra- 
šanja (zlasti glede postopka pri sprejemanju proračuna in zaključnega računa) 
regulirajo same s svojimi statuti, seveda ob upoštevanju splošnih načel, ki so 
postavljena v zakonu in na podlagi zakona izdanih predpisov. Njihovi statuti 
dejansko1 to materijo že urejajo. 

Komisija je svoj prvotni amandma k 42. čl. zakona, naj se v predzadnji in 
zadnji vrsti prvega odstavka besedilo »ima pravico zahtevati« nadomesti z bese- 
dilom »se ji zagotovijo«, modificirala. Novi amandma k 42. členu se 
je glasil, naj se besedilo na koncu 1. odstavka nadomesti z besedilom: »ima 
pravico do dopolnilnih sredstev iz republiških sredstev«. Predlog je bil utemeljen 
predvsem s tem, da je načelo o zagotavljanju dopolnilnih sredstv občinam od 
strani republike postavljeno že v 6. členu zakonskega predloga, in se v 42. členu 
le razčlenjuje. Na drugi strani pa ima občina, ki izpolnjuje zakonske pogoje, 
pravico ne le zahtevati, ampak tudi dobiti dopolnilna sredstva. Oba navedena 
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razloga utemeljujeta potrebo po omenjeni spremembi prvotnega besedila zakon- 
skega predloga. — Predstavnik Izvršnega sveta je predlagani amandma sprejel 
in je tako postal sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je predlog zakona s sprejetimi 
amandmaji v skladu z ustavo in s pravnim sistemom, ter predlaga, da ga pri- 
stojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 402-24/64 
Ljubljana, 19. novembra 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o prispevkih in davkih občanov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Prispevki in davki se v Socialistični republiki Sloveniji določajo, obračuna- 
vajo in predpisujejo po določbah temeljnega zakona o prispevkih in davkih 
občanov (Uradni list SFRJ, št. 32/64) in po določbah tega zakona ter po pred- 
pisih, izdanih na njuni podlagi. 

Določbe temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov, ki so v tem 
zakonu prevzete, se ne glede na to neposredno uporabljajo kot dpločbe zveznega 
temeljnega zakona. 

2. člen 

Vsak občan je dolžan po svoji gospodarski moči prispevati za materialne 
potrebe družbene skupnosti. 

3. člen 

Občani prispevajo iz osebnih dohodkov in premoženja za materialne potrebe 
družbene skupnosti s tem, da plačujejo' prispevke in davke. 

4. člen 

Občani na območju iste družbeno-politične skupnosti imajo ob enakih, 
z zakonom določenih pogojih enake obveznosti glede plačevanja prispevkov in 
davkov. 

5. člen 

Glavni vir dohodkov, iz katerega se krijejo materialne potrebe družbene 
skupnosti, je dohodek, ki ga dosežejo občani z osebnim delom v Jugoslaviji in 
dohodek, ki ga dosežejo jugoslovanski državljani z osebnim delom pri jugoslo- 
vanskih diplomatskih oziroma konzularnih predstavništvih in organizacijah v 
tujini (osebni dohodek). 

19 
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6. člen 

Vir, iz katerega se krijejo materialne potrebe družbene skupnosti, je tudi 
dohodek, ki ga dosežejo občani z uporabo dopolnilnega dela drugih, dohodek 
od premoženja in premoženjskih pravic, kakor tudi premoženje, ki ga občani 
imajo1 ali pridobijo v Jugoslaviji, če ni v zveznem zakonu drugače predpisano. 

7. člen 

Iz dohodka, ki ga dosežejo z osebnim delom, plačujejo občani prispevek. 
Iz dohodka, ki ga dosežejo z uporabo dopolnilnega dela drugih, iz dohodkov 

od premoženja in premoženjskih pravic ter na premoženje, ki ga imajo ali 
pridobijo, plačujejo občani davek. 

8. člen 

Republika in občine uvajajo z zakonom oziroma z odlokom obveznost pla- 
čevanja prispevkov in davkov, ki so pO' zveznem zakonu njihov dohodek. 

9. člen 

Ko predpisujejo obveznosti plačevanja prispevkov, morajo družbeno-poli- 
tične skupnosti gledati, da jih določijo tako, da z njimi trajno spodbujajo^ zave- 
zance k večji produktivnosti dela. 

10. člen 

Ce je potrebno, da se zagotovi občanom enakopraven položaj glede plače- 
vanja prispevkov in davkov, se z republiškim zakonom lahko določijo meje, 
v katerih občine določajo višino prispevkov in davkov. 

11. člen 

Zavezanec za prispevek oziroma davek je občan, ki ima osebni dohodek 
oziroma drug dohodek, ali pa ima ali pridobi premoženje, od katerega se po 
zakonu plačujejo prispevki in davki. 

Izjemoma, kadar je tako določeno v zveznem zakonu, je zavezanec za 
prispevek oziroma davek občan kot predstavnik svojega gospodinjstva. 

Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, pridobivanja in trošenja 
dohodkov. 

12. člen 

Osnova za prispevek iz osebnega dohodka je osebni dohodek, ki ga občan 
doseže z osebnim delom. 

Osebni dohodek, ki je osnova za plačevanje prispevka iz osebnega dohodka, 
vsebuje tudi vse prispevke, ki se plačujejo iz osebnih dohodkov po zveznem 
zakonu. 

Osnova za davek na dohodke od premoženja ali premoženjskih pravic so 
dohodki, ki jih občan doseže z uporabo premoženja oziroma premoženjskih 
pravic. 

Osnova za davek na premoženje je vrednost nepremičnine, ki jo občan 
pridobi z dedovanjem ali darilom, kakor tudi z zakonom določeni premoženjski 
predmeti. 
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13. člen 

Stopnje prispevkov in davkov se predpisujejo z zakonom oziroma z odlo- 
kom občinske skupščine. 

Republika jziroma občina določi stopnje za tiste prispevke in davke, ki 
so po zveznem zakonu njen dohodek. 

Stopnje prispevkov in davkov se določajo za vsako vrsto prispevkov in 
davkov posebej. 

Stopnje za posamezne vrste prispevkov in davkov so enotne na vsem 
območju republike oziroma občine, če ni v zakonu drugače določeno. 

14. člen 

Stopnje prispevkov in davkov so lahko progresivne ali proporcionalne, če' 
ni v zveznem zakonu drugače določeno. 

Stopnje prispevkov, ki jih predpisuje republika, so proporcionalne. 
Stopnje prispevka iz skupnega dohodka občanov in stopnje davka na de- 

diščine in darila so na podlagi temeljnega zakona o prispevkih in davkih ob- 
čanov progresivne, stopnje prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega raz- 
merja in stopnje prispevka od avtorskih pravic pa proporcionalne. 

15. člen 

Če se odmerja prispevek oziroma davek po progresivnih stopnjah, ne sme 
biti prispevek oziroma davek, odmerjen od dejanske osnove, večji od prispevka 
oziroma davka, odmerjenega po najbližji nižji stopnji od najvišje njej ustre- 
zajoče osnove, povečanega za razliko med dejansko osnovo in najvišjo osnovo, 
za katero velja najbližja nižja stopnja. 

16. člen 

Stopnje prispevkov in davkov se predpisujejo praviloma za več let. 
Stopnje prispevkov in davkov se določajo skladno s smernicami, začrtanimi 

v družbenih planih. 

17. člen 

Višina prispevkov oziroma davkov se ugotavlja po predpisih o osnovah 
in stopnjah, ki so veljali na dan 1. januarja tistega leta, za katero se obveznost 
ugotavlja. 

Predpisi o osnovah in stopnjah prispevkov oziroma davkov imajo lahko 
učinek za nazaj, če so za zavezance ugodnejši. 

18. člen 

Oprostitve in olajšave glede plačevanja prispevkov oziroma davkov se 
smejo predpisati, če je to potrebno, da se spodbudi produktivnost dela in raz- 
voj posameznih gospodarskih ali drugih dejavnosti ali da se uveljavijo ukrepi 
socialne politike, ali če to nalagajo drugi splošni interesi. 

19* 
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19. člen 

Republika oziroma občina lahko izda predpise o trajnih in začasnih opro- 
stitvah in olajšavah glede plačevanja njej pripadajočega prispevka oziroma 
davka. 

S temeljnim zakonom o prispevkih in davkih občanov določene oprostitve 
in olajšave glede plačevanja prispevkov oziroma davkov so obvezne tudi za 
republiko in občine. 

Oprostitve in olajšave, priznane s tem zakonom ali z odlokom občinske 
skupščine na podlagi tega zakona veljajo tudi za dohodke, ki pripadajo fede- 
raciji in republiki. 

20. člen 

Osebni dohodki oziroma drugi dohodki, ki so začasno oproščeni prispevkov 
oziroma davkov, se ne vštevajo v osnovo, na katero se uporabljajo stopnje 
prispevka oziroma davka. 

Če je pridobitev ali izguba kakšne pravice vezana na višino dohodkov ozi- 
roma na višino prispevka oziroma davka (davčni cenzus) in ni to v posebnih 
predpisih drugače določeno, se med dohodke občana vštevajo tudi dohodki, 
ki so začasno oproščeni prispevkov oziroma davkov, prispevki oziroma davki 
pa se obračunavajo, kot da ne bi bilo začasnih oprostitev. 

21. člen 

Pristojni občinski organ mora pismeno sporočiti zavezancu osnovo, stopnjo 
in višino prispevka oziroma davka. 

22. člen 

Prispevki se obračunavajo in odtegujejo ob izplačilu dohodkov (prispevki 
po odbitku), ali pa se prispevki oziroma davki odmerjajo od letne osnove ali v 
letnem znesku oziroma na kakšen drug način, ki je v skladu z zveznim in s tem 
zakonom. 

23. člen 

Prispevek po odbitku obračunava in odteguje izplačevalec dohodkov, in 
sicer ob izplačilu dohodkov. 

Osnovo za prispevek oziroma davek, ki se odmerja od letne osnove ali 
v letnem znesku, ugotavlja in prispevek oziroma davek odmerja pristojni ob- 
činski upravni organ za vse družbeno-politične skupnosti, ki jim prispevek 
oziroma davek pripada. 

24. člen 

Prispevki po odbitku se obračunavajo po stopnjah, ki jih določi družbeno- 
politična skupnost, na katere območju se dohodek ustvarja, plačujejo pa se tisti 
družbeno-politični skupnosti, na katere območju ima zavezanec stalno pre- 
bivališče. 

S stalnim prebivališčem je mišljen kraj, v katerem zavezanec stalno živi. 
Če nastane dvom, velja za stalno prebivališče zavezanca kraj, v katerem 

stalno živi njegova ožja družina. 
Z ožjo družino so mišljeni člani gospodinjstva, ki jih je zavezanec po zakonu 

dolžan preživljati. 
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25. člen 

Ce ni v zveznem ali v tem zakonu drugače določeno, odmerja in pobira 
prispevke, razen prispevkov po odbitku, ter davek na dohodek, dosežen z 
uporabo dopolnilnega dela drugih, pristojni upravni organ občine, v kateri 
je zemljišče, iz katerega zavezanec dobiva osebni dohodek. 

Prispevki, razen prispevkov po odbitku in davek na dohodek, dosežen z 
uporabo' dopolnilnega dela drugih, se odmerjajo po stopnjah, ki jih je pred- 
pisala družbeno-politična skupnost, na katere območju ima zavezanec poslovni 
sedež oziroma na katere območju leži zemljišče, iz katerega zavezanec dobiva 
osebni dohodek in plačujejo tej družbeno-politični skupnosti. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena odmerja prispevek oziroma 
davek za zavezance, ki nimajo stalnega poslovnega sedeža ali za katere se ta 
sedež ne da dognati, pristojni upravni organ občine, v kateri ima zavezanec 
stalno prebivališče, in sicer po stopnjah, ki jih predpisuje skupščina te občine. 

26. člen 

Davke, razen davka na dohodke, dosežen z uporabo dopolnilnega dela dru- 
gih. odmerja in pobira pristojni upravni organ občine, v kateri je premoženje 
oziroma v kateri se ostvarjajo dohodki od premoženja ali premoženjskih pravic. 

Davek se odmerja po stopinjah, ki jih določi družbeno-politična skupnost, 
na katere območju se ostvarjajo dohodki od premoženja ali premoženjskih 
pravic oziroma na katere območju je ali se pridobi premoženje, in plačuje tej 
družbeno-politični skupnosti, če ni v zveznem zakonu drugače določeno. 

27. člen 
Poslovne knjige morajo voditi: 
1 zavezanci prispevka od obrtnih dejavnosti (65. in 78. člen), ki se jim 

odmerja prispevek po dejanskem osebnem dohodku, če so v preteklem letu 
presegli po občinski skupščini določeno višino celotnega dohodka; 

2. zavezanci prispevka od intelektualnih storitev, ki dosegajo' znatno višje 
osebne dohodke, kot znaša minimalna osnova po 88. členu tega zakona. Kdaj 
se šteje, da so osebni dohodki znatno višji od minimalne osnove, predpiše 
občinska skupščina. • 

Zavezanci iz prejšnjega odstavka morajo< voditi knjigo dohodkov in iz- 
datkov, zavezanci iz 1. točke prejšnjega odstavka pa tudi knjigo o opravljenem 
prometu, knjigo upnikov in dolžnikov in seznam osnovnih sredstev. Poslovne 
knjige je treba voditi v redu in tekoče. Natančnejše določbe o tem, kako se 
vodijo poslovne knjige in kako se ugotavlja njihova verodostojnost, predpiše 
Republiški sekretariat za finance. 

28. člen 

Osnova za prispevek zavezancev iz prejšnjega člena se določa na podlagi 
poslovnih knjig. 

Ce poslovne knjige niso v redu in na tekočem ali če podatki v knjigah niso 
verodostojni, ugotovi za dohodke pristojni občinski upravni organ z odločbo, 
da ne morejo biti podlaga za določitev osnove za■ prispevek. 



294 Priloge 

Pritožba zavezanca zoper odločbo, izdano po prejšnjem odstavku, ne od- 
loži nadaljnjega postopka za odmero in plačilo prispevka oziroma davka. 

29. člen 

Zavezanec ima pravico vpogleda v podatke, ki so bili podlaga za ugotovitev 
njegovih obveznosti za prispevek oziroma davek. 

' '' . i i S ; j 
30. člen 

Da bi mogli določiti osnovo za prispevek oziroma davek, ima za dohodke 
pristojni občinski upravni organ pravico pregledati poslovne knjige in poslovne 
prostore zavezancev. 

31. člen 

Za izplačevanje in evidentiranje plačil, ki jih prejemajo občani od državnih 
organov ter delovnih in drugih organizacij, veljajo zvezni predpisi. 

32. člen 

Občani so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti glede plačevanja prispevkov 
in davkov v redu, na način in v rokih, ki so določeni v zakonu in v drugih 
predpisih družbeno-političnih skupnosti. 

Od nepravočasno plačanih prispevkov oziroma davkov plačujejo zavezanci 
obresti. 

33. člen 

Če plačilna obveznost ni pravočasno izpolnjena, se prispevek oziroma davek 
prisilno izterja. 

Prisilna izterjava prispevka oziroma davka se opravi iz tistih dohodkov in 
tistega premoženja, ki prizadenejo zavezancu manjšo< škodo, če se mu vzamejo 
oziroma prodajo. 

S prisilno izterjavo prispevkov in davkov ne sme biti ogroženo potrebno 
preživljanje zavezanca, članov njegovega gospodinjstva in drugih oseb, ki jih 
je po zakonu dolžan preživljati in tudi ne opravljanje dejavnosti, iz katere ima 
zavezanec dohodke. 

34. člen 

Ugotovitev plačilne obveznosti ter redna in prisilna izterjava prispevkov 
oziroma davkov so morata opravljati na tak način, da čimbolj varujeta osebnost 
in dostojanstvo občana in omogoči zavezancu, da zavaruje svoje na zakon oprte 
pravice in interese. 

35. člen 

Glede obveznosti plačevanja prispevkov oziroma davkov so z občani iz- 
enačene zasebne pravne osebe, če ni v zveznem zakonu drugače določeno. 

36. člen 

Tuji državljani, tuje zasebno-pravne'osebe in tuje organizacije, ki v Jugo- 
slaviji dobijo dohodek, imajo premoženje ali pridobijo premoženje, plačujejo 
prispevke oziroma davke po zveznih predpisih. 
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II. VRSTE PRISPEVKOV IN DAVKOV 

37. člen 

Vrsta prispevkov, ki se plačujejo iz osebnega dohodka so: 
1. prispevek iz osebnega dohodka od delovnega razmerja, 
2. prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, 
3. prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in 

drugih gospodarskih dejavnosti, 
4. prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja intelektu- 

alnih storitev, 
5. prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehnič- 

nih izboljšav, 
6. prispevek iz skupnega dohodka občanov. 

* 
38. člen 

Vrsta davkov, ki se plačujejo na dohodke od premoženja in na premo- 
ženje, so: 

1. davek na dohodke od stavb, 
2. davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic, 
3. davek na dediščine in darila, 
4. davek na kmetijske proizvajalne priprave in na samorodno trto, 
5. davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih. 

39. člen 

Po postopku, ki ga določa zakon, se lahko> vpelje krajevni samoprispevek 
kot oblika lastnega obdavčevanja občanov. 

40. člen 

Vsaka vrsta prispevkov in davkov se posebej odmerja oziroma obračunava. 

III. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA OD DELOVNEGA RAZMERJA 

41. člen 

Osebni dohodek iz katerega se plačuje prispevek iz osebnega dohodka od 
delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: prispevek od delovnega razmerja), 
so, če ni v zveznem zakonu drugače določeno, vsi denarni prejemki iz delovnega 
razmerja, razen denarnih prejemkov, ki pomenijo povračilo dejanskih stroškov. 

Za osebni dohodek se šteje tudi dohodek, ki ga dobivajo člani predstavni- 
ških teles za svoje delo pri predstavniških organih ali pri družbenih in drugih 
organizacijah, in dohodek, ki ga dobivajo člani zadrug za delo pri zadrugi. 

Kaj se šteje za osebni dohodek, iz katerega se plačuje prispevek od delov- 
nega razmerja, in kateri denarni prejemki pomenijo povračilo dejanskih stro- 
škov v smislu prvega odstavka tega člena, se presoja po zveznih predpisih. 
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42. člen 

Osnova za prispevek od delovnega razmerja je vsak posamezen prejemek, 
ki se šteje za osebni dohodek iz delovnega razmerja. 

Prispevek od delovnega razmerja se obračunava in plačuje ob vsakem 
izplačilu osebnega dohodka (prispevek po odbitku) v skladu z zveznimi predpisi. 

43. člen 

Na podlagi pavšalne osnove se plačuje prispevek od delovnega razmerja 
za naslednje kategorije dohodkov: 

1. od osebnih dohodkov odvetniških pripravnikov, 
2. od osebnih dohodkov gospodinjskih pomočnic, zaposlenih v zasebnih go- 

spodinjstvih, 
3. od osebnih dohodkov hišnikov, zaposlenih v stanovanjskih hišah, 
4. od osebnih dohodhov oseb, zaposlenih pri krajevnih skupnostih, 
5. od osebnih dohodkov ribičev in lovcev, zaposlenih v ribiških oziroma 

lovskih podjetjih, zavodih, zadrugah in organizacijah, 
6. od osebnih dohodkov oseb, zaposlenih v domovih planinskih društev. 
Pavšalne osnove za posamezne kategorije dohodkov, navedenih v prejšnjem 

odstavku, določi občinska skupščina. 

44. člen 

Prispevek od delovnega razmerja se ne plačuje: 
1. iz pokojnin in invalidskih prejemkov iz kateregakoli naslova ter iz drugih 

nadomestil, povračil in prejemkov iz socialnega zavarovanja; 
2. iz otroških dodatkov; 
3. iz nadomestil med začasno brezposelnostjo; 
4. iz osebnih dohodkov delavcev v obrtnih delavnicah, prodajalnah in go- 

stinskih poslovnih enotah s pavšalnim notranjim obračunom, ki presegajo zne- 
ske, izplačane takim delavcem; po pogodbi v pavšalnem notranjem obračunu,- 
sklenjeni med obrtno delavnico, prodajalno' oziroma gostinsko poslovno enoto 
in delovno organizacijo, v katere sestavu so; 

5. iz nagrad, ki jih dobivajo- učenci strokovnih šol s praktičnim poukom 
in študenti med praktičnim delom pri delovnih organicijah ter iz nagrad, ki jih 
dobivajo za delo osebe med rehabilitacijo; 

6. iz štipendij oseb, ki niso- v delovnem razmerju; 
7. iz zneskov tuje valute, ki se izplačuje vkrcanemu osebju v rečnem in 

pomorskem prometu, medtem ko se plovni objekt mudi izven meja- Jugoslavije 
oziroma izven obrežnega morja Jugoslavije, in linijskemu osebju rečnega pro- 
meta, ki je stacionirano v tujini, in sicer v višini, določeni z zveznim predpisom; 

8. iz prejemkov, ki imajo značaj socialne ali kake druge pomoči; 
9. iz prejemkov, ki jih izplačujejo svojim delavcem invalidske delavnice za 

poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov, če se ukvarjajo s poklicno reha- 
bilitacijo ali če je pretežno število od zaposlenih invalidov takšnih, ki jih ni 
mogoče rehabilitirati za kakršnokoli delovno mesto v rednem delovnem pro- 
cesu; iz prejemkov, ki jih izplačujejo svojim delavcem druge invalidske delav- 
nice, pa se plačuje 20 %> obračunskega prispevka od delovnega razmerja. 
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45. člen 

Od osebnega dohodka jugoslovanskih državljanov, zaposlenih pri diplomat- 
skih in konzularnih predstavništvih v tujini ter pri tujih diplomatskih in kon- 
zularnih predstavništvih in mednarodnih organizacijah v Jugoslaviji, se obra- 
čunava in plačuje prispevek od delovnega razmerja po določbah zveznega 
zakona. 

IV. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA OD KMETIJSKE 
DEJAVNOSTI 

46. člen 

Zavezanec za prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: prispevek od kmetijstva) je lastnik ali uživalec zemljišča, 
ki je vpisan kot lastnik oziroma uživalec v katastrskih knjigah po stanju na 
dan 1. decembra pred letom, za katero se odmerja prispevek. 

Spremembe glede zavezanca za prispevek od kmetijstva, ki nastanejo med 
letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta, če so- pred tem dnem na pred- 
pisani način priglašene. 

47. člen 

Ce uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v kataster kot njegov lastnik ali 
uživalec, in tudi ni zakupnik, je zavezanec za prispevek od kmetijstva upo- 
rabnik zemljišča. 

48. člen 

Če tvori več lastnikov ali uživalecv zemljišča eno samo gospodinjstvo, je 
zavezanec za prispevek praviloma družinski poglavar. 

49. člen 

Osnova za prispevek od kmetijstva je katastrski dohodek, ki se ugotavlja 
po zveznem zakonu. 

Republiki in občinam pripadajoči del prispevka od kmetijstva, ki odpade 
na osebni dohodek iz gozda, se ne obračunava po katastrskem dohodku, temveč 
je osnova vrednost posekanega lesa (bruto mase). To osnovo določi občinska 
skupščina od kubičnega metra posekanega lesa po vrednostnih razredih, ki jih 
določi glede na vrsto lesa in lego gozdov ter ob upoštevanju stroškov za posek 
in spravilo lesa ter za obnovo in vzdrževanje gozdov. 

50. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše za posamezne proizvodne okoliše nižje 
stopnje prispevka od kmetijstva, kot znaša enotna stopnja, predpisana za vso 
občino. 

Pri razdelitvi območja občine na proizvodne okoliše je treba upoštevati 
naslednje kriterije: 

prvi proizvodni okoliš zajema, ravninske predele z možnostjo strojne obde- 
lave, kjer so prometne zveze dobre, tržni pogoji pa prav dobri ali odlični; 
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drugi proizvodni okoliš zajema valovita območja, še primerna za strojno 
obdelavo, z nekoliko slabšimi prometnimi zvezami in tržnimi pogoji kot v prvem 
okolišu, vendar še dobrimi; 

tretji proizvodni okoliš zajema kraje oziroma katastrske občine, za katere 
je značilna oddaljenost od tržišča z neugodnimi prometnimi zvezami, kjer se 
zemljišče obdeluje pretežno z vprego ali ročno; 

četrti proizvodni okoliš zajema tiste višinske kraje oziroma katastrske ob- 
čine, kjer so proizvodni, ekonomski in prometni pogoji še posebno slabi. 

51. člen 

Prispevek od kmetijstva se odmerja in plačuje v občini, v kateri leži zem- 
ljišče. 

Ce ima zavezanec za prispevek od kmetijstva zemljišče v dveh ali več 
občinah, se mu odmerja prispevek na katastrski dohodek od zemljišča v vsaki 
občini posebej, in sicer po stopnji, ki ustreza skupnemu katastrskemu dohodku 
od zemljišč v vseh občinah. 

52. člen 

Prispevek od kmetijstva se plačuje na dohodek od zemljišča, ki se da izko- 
riščati za kmetijsko proizvodnjo, in sicer ne glede na to, ali se v resnici tako 
izkorišča ali ne. 

53. člen 

Prispevek od kmetijstva se ne plačuje na katastrski dohodek od zemljišča, 
ki ga je pristojni organ na podlagi zakona prepovedal izkoriščati za kmetijsko 
proizvodnjo. 

54. člen 

Prispevkov od kmetijstva so trajno oproščeni dohodki: 
1. od zemljišč pod stavbami; od dvorišč do 500 m2, če niso oddana v zakup 

ali se ne uživajo ločeno od stavbe; 
2. od dvorišč cerkva; 
3. od zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in njihovi jezovi, 

obrambni, vrbni in drugi nasadi, rovi in druge naprave iz zemlje, ki so potrebne 
za obrambo pred poplavami in za osuševanje ah namakanje. 

Oprostitve iz prvega odstavka tega člena prenehajo, če se zemljišče neha 
uporabljati v namen, ki daje pravico do oprostitve. 

Prenehanje pogojev za oprostitev po tem členu mora davčni zavezanec na- 
znaniti za dohodke pristojnemu občinskemu organu. 

55. člen 

Začasno so oproščeni prispevka od kmetijstva dohodki zemljišč: 
1. ki so bila za kmetijstvo neuporabna, pa so z investicijami prispevnega 

zavezanca postala uporabna; 
2. na katerih se zasadijo novi vinogradi; 
3. na katerih se zasadijo novi sadovnjaki; 
4. ki se pogozdijo. 
Zemljišča, navedena pod 1 do 3, se oproste prispevkov od kmetijsrtva za 

največ 10 let, zemljišča navedena pod 4 pa za največ 20 let, vendar samo, če so 
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bila vsa dela opravljena po navodilih in pod nadzorstvom za kmetijstvo in 
gozdarstvo pristojnega organa. 

Natančnejše določbe o tem, katera zemljišča se začasno oproste prispevkov 
po prejšnjem odstavku, pogoje za oprostitev ter čas oprostitve v mejah dolo- 
čenih rokov predpišejo občinske skupščine. 

56. člen 

Začasno oprostitev prispevkov po 55. členu tega zakona uveljavlja zave- 
zanec z vlogo, ki jo vloži pri občinskem upravnem organu, pristojnem za do- 
hodke. Vlogo je treba vložiti do konca leta, v katerem so nastali pogoji za 
oprostitev. Ce se vloga ne vloži pravočasno, se oprostitev prizna šele od 1. 
januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa se trajanje oprostitve skrajša. 

O vlogi iz prvega odstavka odloči za dohodke pristojen občinski upravni 
organ, potem ko dobi mnenje od za kmetijstvo itn gozdarstvo pristojnega 
organa. 

57. člen 

Če je bil donos na posamezni parceli ali na več zemljiških parcelah manjši 
zaradi elementarnih nezgod, rastlinskih bolezni in škodljivcev ali zaradi drugih 
izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel preprečiti, se na zavezančevo proš- 
njo lahko prizna posebna olajšava. Natančnejše pogoje in obseg olajšave pred- 
piše občinska skupščina. O prošnji odloči organ iz drugega odstavka 65. člena. 

58. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše olajšave za zemljišča v obmejnem pasu, 
katerih izkoriščanje je z odredbo pristojnega organa omejeno. 

Občinska skupščina lahko predpiše oprostitve oziroma olajšave za zemljišča 
pod visoko napetostnimi daljnovodi, če in kolikor je izkoriščanje takih zemljišč 
po veljavnih predpisih onemogočeno ah zmanjšano. 

59. člen 

Občinska skupščina lahko z odlokom določi oprostitve oziroma olajšave od 
plačevanja prispevka od kmetijstva za prispevne zavezance, ki zaradi osebnih, 
družinskih in drugih posebnih razmer ne dosegajo najmanjšega z odlokom dolo- 
čenega osebnega dohodka, zlasti če preživljajo mladoletne otroke ali za delo 
nezmožne odrasle družinske člane ali če zaradi ostarelosti ali hujše trajne bo- 
lezni ne morejo svojih zemljišč primerno' obdelovati in nimajo dovolj za delo 
zmožnih družinskih članov in tudi ne morejo oddati zemljišča v zakup. 

Prispevnim zavezancem se ob odmeri prispevka od kmetijstva ta prispevek 
ustrezno zniža, če so imeli v letu, za katero se odmerja prispevek, večje izdatke 
za zdravljenje ali za pogreb družinskih članov., Občinska skupščina predpiše, od 
katerega zneska naprej se štejejo izdatki za večje izdatke ter v kakšnem od- 
stotku se obračunavajo ti izdatki v razmerju do katastrskega dohodka. 

60. člen 

Ce je zemljišče dano v zakup delovni organizaciji, da ga izkorišča za kme- 
tijsko proizvodnjo, plačuje zakupodajalec prispevek od kmetijstva na katastrski 
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dohodek ali na dohodek od zakupnine, glede na to, kaj je od tega zanj ugod- 
nejše. 

Če je zemljišče dano v zakup občanu, ah je dano v zakup delovni organi- 
zaciji za nekmetijske namene, plačuje zakupodajalec prispevek od kmetijstva 
na katastrski dohodek ali na dohodek od zakupnine, glede na to, kateri dohodek 
je večji. 

61. člen 

Ce se da zemljišče v zakup delovni organizaciji zaradi izkoriščanja za kme- 
tijsko proizvodnjo za najmanj štiri leta, se odmerjeni prispevek od kmetijstva, 
ki sorazmerno odpade na to zemljišče, v celoti odpiše. 

62. člen 

Ne plačuje se prispevek od kmetijstva za zemljišče, ki ga ima v zakupu de- 
lovna organizacija za kmetijsko proizvodnjo tako, da plačuje lastniku kot za- 
kupnino dosmrtne prejemke s pogojem, da preide zemljišče po njegovi smrti v 
družbeno lastnino. 

63. člen 

Zaradi pospeševanja kmetijske proizvodnje se od katastrskega dohodka 
zemljišč v četrtem proizvodnem okolišu ne plačuje prispevek od kmetijstva. 

Občinske skupščine lahko zaradi pospeševanja živinoreje predpišejo po- 
sebne olajšave pri plačevanju prispevka od kmetijstva v tretjem proizvodnem 
okolišu. 

Prispevka od kmetijstva so oproščeni lastniki zemljišč, katerih skupni letni 
katastrski dohodek ne presega 50 000 din. 

Oprostitve in olajšave prispevka iz tega člena ne vplivajo na pridobivanje 
materialnih pravic, ki so vezane na višino- dohodka oziroma prispevka, če ni 
v zveznem zakonu drugače določeno. 

64. člen 

Če pride na podlagi odločbe državnega organa do spremembe v lastnini 
zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organa odpiše del prispevka 
od kmetijstva, ki odpada na to zemljišče, in sicer za vsa leta, v katerih zave- 
zanec zaradi takih sprememb od njega ni imel dohodka, čeprav postopek za iz- 
vedbo- sprememb še ni končan. 

Prispevek se po prvem odstavku tega člena odpiše tudi, kadar lastnik po- 
dari zemljišče družbeno-politični skupnosti, delovni ali drugi organizaciji. 

Enostranska izjava volje, ki jo v zakoniti obliki poda lastnik zemljišča, 
velja za podaritev v smislu drugega odstavka tega člena. 

V. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA OD SAMOSTOJNEGA 
OPRAVLJANJA OBRTNIH IN DRUGIH GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 

65. člen 

Zavezanec za prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja 
obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: prispevek od 
obrtnih dejavnosti) je občan, ki z osebnim delom samostojno izdeluje blago ali 
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opravlja storitve in si s tem v obliki stalnega poklica ali v obliki priložnostnega 
izdelovanja blaga ali priložnostnega opravljanja storitev pridobiva dohodek, če 
od takih dohodkov ne plačuje prispevka oziroma davka druge vrste. 

66. člen 

Občinska skupščina predpiše, da plačajo prispevek od obrtnih dejavnosti 
osebe, ki imajo od izkoriščanja zemljišča v druge nekmetijske namene (kopanje 
peska, gramoza in kamna, žganje opeke, apna, ogla ipd.) dohodke, ki presegajo 
po občinski skupščini določeni znesek. 

67. člen 

Zasebna gostišča se glede prispevkov obravnavajo kot storitvena obrtna 
dejavnost. 

68. člen 

Ne štejejo se za dohodke od obrtnih dejavnosti: 
1. dohodki od dejavnosti v okviru lastnega gospodarstva za neposredne 

potrebe gospodarstva; 
2. dohodki od prodaje na običajni način predelanih lastnih kmetijskih pri- 

delkov (vino, žganje, konservirano sadje, preja, volna in podobno). 

69. člen 

Ce ima več oseb osebni dohodek od skupnega opravljanja obrtne dejav- 
nosti, je vsaka od njih zavezanec za prispevek od obrtnih dejavnosti v soraz- 
merju s svojim deležem, ki ga ima pri doseženem skupnem dohodku. 

Delež pri doseženem skupnem dohodku se ugotavlja na podlagi pogodbe, 
sklenjene med osebami iz prvega odstavka tega člena; če ni pogodbe, velja, da 
so deleži enaki. 

70. člen 

Prispevek iz osebnega dohodka od obrtnih dejavnosti se odmerja po pav- 
šalni letni osnovi, v pavšalnem letnem znesku, v odstotku od vsakega posamez- 
nega kosmatega dohodka in po dejanskem osebnem dohodku. 

71. člen 

Po pavšalni letni osnovi plačujejo prispevek od obrtnih dejavnosti občani, 
ki samostojno in trajno opravljajo storitvene obrtne dejavnosti. 

72. člen 

Pavšalna letna osnova se določi za eno leto< naprej, tako da sme dosegati 
povprečni letni osebni dohodek, ki ga doseže iz delovnega razmerja v rednem 
delovnem času delavec ustrezne strokovne izobrazbe iste 'dejavtnosti, ki jo 
opravljajo gospodarske organizacije v občini, v kateri ima zavezanec poslovni 
sedež, ali v sosedni občini. Ce v teh občinah ni gospodarskih organizacij, ki' bi 
opravljale tako dejavnost, sme dosegati pavšalna letna osnova osebni dohodek, 
ki ga imajo iz delovnega razmerja delavci gospodarskih organizacij v teh obči- 
nah, ki opravljajo drugo podobno dejavnost. 
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Določena letna pavšalna osnova se med letom ne sme povečati, lahko pa se 
zmanjša ob pogojih, ki jih določa ta zakon. 

Na zahtevo zavezanca, ki plačuje prispevek od obrtnih dejavnosti po pav- 
šalni letni osnovi, izda pristojni občinski upravni organ odločbo, da se mu pri- 
spevek namesto po pavšalni letni osnovi odmerja po dejanskem dohodku. 

Pavšalna osnova iz prvega odstavka tega člena se lahko določi tudi s po- 
godbo, ki jo skleneta pristojni občinski upravni organ in zavezanec. 

73. člen 

Koliko znaša letni kosmati osebni dohodek delavca ustrezne strokovne izo- 
brazbe iste dejavnosti, na podlagi katerega se določa pavšalna in dejanska 
osnova za odmero prispevkov od obrtnih dejavnosti, ugotavljajo občinske skup- 
ščine za vsako leto posebej. 

74. člen 

Letna pavšalna osnova se med letom sorazmerno zniža, če je poslovanje 
začasno ustavljeno zaradi smrti, bolezni, orožnih vaj ali pa zaradi drugih do- 
godkov, ki niso bili odvisni od zavezančeve volje. 

75. člen 

Stopnje prispevka od obrtnih dejavnosti za pavšalne letne osnove smejo 
dosegati največ stopnje, ki so predpisane za osebne dohodke iz delovnega 
razmerja. 

76. člen 

Prispevek od obrtnih dejavnosti se določi v pavšalnem letnem znesku vna- 
prej zavezancem, ki opravljajo obrtne ali druge gospodarske dejavnosti v 
manjšem obsegu, priložnostno ali brez stalnega poslovnega mesta, in zavezan- 
cem, ki jim zaradi posebnih razmer in okoliščin, v katerih opravljajo take 
dejavnosti, ni mogoče določiti pavšalne osnove in tudi ne ugotoviti dejanskega 
osebnega dohodka zlasti vaškim obrtnikom in gostilničarjem, ki se pretežno 
ukvarjajo s kmetijstvom, obrtno ah drugo gospodarsko dejavnost pa opravljajo 
le vzporedno ali občasno, osebam, ki- se ukvarjajo z obrtnimi storitvami kot s 
postranskim poklicem in osebam, ki opravljajo storitve pretežno s svojo fi- 
zično silo. 

Višino prispevkov v pavšalnem znesku za posamezne dejavnosti razen za 
zavezance brez stalnega poslovnega mesta, predpiše občinska skupščina. 

Pavšalni letni prispevek od obrtnih dejavnosti za zavezance, ki imajo oseb- 
ni dohodek od obrtne dejavnosti brez stalnega poslovnega mesta, določa uprav- 
ni organ občine, v kateri ima zavezanec stalno prebivališče; njej ta prispevek 
tudi pripada. 

77. člen 

Prispevek od obrtnih dejavnosti v odstotku od vsakega posameznega ko- 
smatega dohodka (v nadaljnjem besedilu: prispevek po odbitku) plačujejo ob- 
čani, ki priložnostno opravljajo storitve državnim organom ali delovnim in 
drugim organizacijam ali imajo pri njih dohodke od postranskih kmetijskih de- 
javnosti, ki niso obseženi v katastrskem dohodku; pogoj pa je, da taki dohodki 
ne izvirajo iz delovnega razmerja ali od obrtnih in drugih dejavnosti, od katerih 
se plačuje prispevek na kakšen drug način iz 78. člena tega zakona. 
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Prispevek po odbitku se plača ob vsakem izplačilu. 
Po prvem odstavku tega člena se plačuje prispevek po odbitku zlasti: 
1. od dohodkov od prodaje srečk in vplačil pri športni napovedi in pri lotu, 

ki jih organizira jugoslovanska loterija; 
2. od dohodkov zavarovalnih poverjenikov; 
3. od provizij zastopnikov ustanov za varstvo malih avtorskih pravic; 
4. od dohodkov, ki jih imajo posamezniki od prepisovanja not za Zvezo 

skladateljev Jugoslavije; 
5. od provizij poslovnih agentov in poverjenikov ter uličnih prodajalcev od 

prodaje časopisov, knjig, revij in podobno ter od zbiranja oglasov in naročil za 
take publikacije; 

6. od dohodkov transportnih in obalskih delavcev in od dohodkov drugih 
oseb, ki nakladajo, razkladajo in prenašajo ob pretežni uporabi lastne telesne 
moči za gospodarske, družbene in druge organizacije, -državne organe in zavode, 
če ne plačujejo prispevka v pavšalnem znesku; 

7. od dohodkov od prevozništva kot postranske kmetijske dejavnosti in od 
tovorjenja lesa in drugega materiala z delovno živino; 

8. od dohodkov delavcev, ki delajo doma za državne organe, delovne in 
druge organizacije. 

Prispevek v odstotku od kosmatega dohodka, ki se pobira pri izplačilu do- 
hodkov, obračuna tisti, ki dohodke izplača. Ta je odgovoren za pravilnost obra- 
čuna prispevkov. 

Prispevek po odbitku se plača tudi od dohodkov potujočih zabavišč in pri- 
reditev. Prireditelj« potujočih zabavišč in prireditev morajo pred začetkom dela 
oziroma prireditve prijaviti zabavišče oziroma prireditev za dohodke pristoj- 
nemu organu občine, v kateri želijo imeti zabavišče ali prireditev. 

78. člen 

Prispevek od obrtnih dejavnosti po dejanskem osebnem dohodku plačujejo 
zavezanci, ki se ukvarjajo z obrtno proizvodnjo, in drugi zavezanci, ki pri- 
spevka od obrtnih dejavnosti ne plačujejo po pavšalni letni osnovi, v pavšalnem 
letnem znesku ali po odbitku. 

Občinska skupščina lahko predpiše za posamezne proizvodne dejavnosti, da 
se prispevek od njih plačuje po pavšalni letni osnovi. 

79. člen 

Osnova za prispevek od obrtnih dejavnosti, ki se plačuje po dejanskem 
osebnem dohodku, je celotni dohodek od take dejavnosti v letu, za katero se 
odmerja prispevek, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni. 

S celotnim dohodkom je mišljen skupen enoletni znesek plačil, prejetih za 
prodano blago in opravljene storitve. 

S potrebnimi stroški, ki se odbijajo od celotnega dohodka, so mišljeni stro- 
ški proizvodnje in storitev, režijski stroški ter drugi stroški, ki so nujno po- 
trebni za ustvaritev celotnega dohodka, kot so: 

1. ekonomska amortizacija in stroški vzdrževanja strojev, orodja in inven- 
tarja, katerih trajanje je daljše kot eno leto ter stroški vzdrževanja poslovnih 
prostorov, ki niso zavezani davku na dohodke od stavb; 

2. potrebni stroški v zvezi z razstavljanjem na sejmih, razstavah in revijah; 
3. stroški za strokovno literaturo, ki je potrebna za izvrševanje dejavnosti; 
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4. stroški v zvezi z izvrševanjem predpisov o higiensko-tehničnem varstvu 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 

5. plačane obresti od kreditov za osnovna in obratna sredstva; 
6. prometni davek, carine in takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti. 
Vsi stroški morajo biti posamično' izkazani ter kolikor je mogoče dokazani 

z dokumenti (računi). 
80. člen 

Pri ugotavljanju stroškov se ne upoštevajo: 
1. izgube iz prejšnjih let; 
2. vrednost dela prispevnega zavezanca in njegovih družinskih članov, ki 

niso v delovnem razmerju z zavezancem; 
3. stroški zavezančevega gospodinjstva; 
4. darila in nagrade zaposlenim, od katerih niso bili obračunani in plačani 

prispevki iz delovnega razmerja, nagrade drugim ter drugi neobvezni izdatki; 
5. obresti na lastna osnovna in obratna sredstva; 
6. plačani ali rezervirani prispevki in davki; 
7. stroški za dosego dohodkov, ki so s tem zakonom ali s posebnimi pred- 

pisi oproščeni prispevkov in davkov; 
8. nobena obremenitev, ki jo naloži glavni zavod (centrala) v tujini svo- 

jemu zastopništvu, predstavništvu ali podružnici na območju SR Slovenije za 
pokrivanje režijskih stroškov centrale. 

81. člen 

Osnova za prispevek od obrtnih dejavnosti po dejanskem dohodku se ugo- 
tavlja: 

1. pri zavezancih, ki so dolžni voditi poslovne knjige, na podlagi bilance, 
narejene na podlagi teh knjig; 

2. pri zavezancih, ki niso dolžni voditi poslovnih knjig, na podlagi napovedi 
zavezanca. 

Če spozna za dohodke pristojni občinski upravni organ na podlagi uradnih 
podatkov, da so podatki iz napovedi nepopolni ali nepravilni, se ugotovi dejan- 
ska osnova dohodka na podlagi cenitve dohodkov, oprte na podatke o načinu in 
obsegu zavezančevega poslovanja in na podlagi vseh konkretnih dejstev in po- 
gojev, v katerih zavezanec posluje. 

82. člen 

Osnova za prispevek od obrtnih dejavnosti, ki se določa po zavezančevem 
dejanskem osebnem dohodku, praviloma ne sme znašati manj, kot znaša eno- 
letni povprečni osebni dohodek delavca ustrezne strokovne izobrazbe iste de- 
javnosti, ki jo opravljajo gospodarske organizacije v občini, v kateri ima zave- 
zanec poslovni sedež, ali v sosedni občini, za redni delovni čas. Ce v teh občinah 
ni gospodarskih organizacij, ki bi opravljale tako dejavnost, letna osnova ne 
sme biti manjša od povprečnega' osebnega dohodka, ki ga imajo iz delovnega 
razmerja delavci gospodarskih organizacij v teh občinah, ki opravljajo drugo 
podobno dejavnost. 

83. člen 

Pri odmeri prispevkov od obrtnih dejavnosti se priznavajo enake olajšave 
kot se po 59. členu tega zakona priznavajo pri odmeri prispevka od kmetijstva. 
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VI. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA OD SAMOSTOJNEGA 
OPRAVLJANJA INTELEKTUALNIH STORITEV 

84. člen 

Zavezanec za prispevek iz osebnega dohodka od samostojnega opravljanja 
intelektualnih storitev (v nadaljnjem besedilu: prispevek od intelektualnih sto- 
ritev) je občan, ki ima dohodke od samostojnega opravljanja intelektualnih a,: 

drugih negospodarskih storitev, če se od njih ne plačuje prispevek iz osebnega 
dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav. Za take storitve 
se štejejo npr. storitve odvetnikov, inženirjev, geometrov, duhovnikov od oprav- 
ljanja verskih obredov in drugih verskih opravil, zdravnikov, učiteljev jezikov 
in glasbe in drugih učiteljev. 

Za dohodke od intelektualnih storitev se ne štejejo dohodki odvetnikov v 
delovnih organizacijah. 

85. člen 

Prispevka od intelektualnih storitev so oproščeni dijaki srednjih šol in štu- 
dentje od poučevanja v času, dokler se redno šolajo. 

86. člen 

Ce več oseb skupaj opravlja intelektualne ali druge negospodarske storitve 
in ima od njih osebni dohodek, je vsaka od njih zavezanec za prispevek od 
intelektualnih storitev v sorazmerju s svojim deležem, ki ga ima pri skupnem 
dohodku. 

Delež pri doseženem skupnem dohodku se ugotavlja na podlagi pogodbe, 
sklenjene med osebami iz prvega odstavka tega člena; če ni pogodbe, velja, da 
so deleži enaki. 

87. člen 

Osnova za prispevek od intelektualnih storitev je celotni dohodek od teh 
storitev v letu, za katero se odmerja prispevek, zmanjšan za stroške, ki so bili 
zanj potrebni. 

S celotnim dohodkom je mišljen skupen enoletni znesek plačil, prejetih za 
opravljanje intelektualne ali druge negospodarske storitve. 

Potrebni stroški, ki se odbijajo od celotnega dohodka, so izdatki, ki so bili 
potrebni za izvršitev intelektualnih ali drugih negospodarskih storitev. Za ugo- 
tavljanje potrebnih stroškov, ki se odbijajo od celotnega dohodka, se primerno 
uporabljajo določbe 79. in 80. člena tega zakona. 

88. člen 

Osnova za prispevek od intelektualnih storitev praviloma ne sme znašati 
manj, kot znaša enoletni povprečni osebni dohodek delavca ustrezne strokovne 
izobrazbe, ki je v delovnem razmerju pri državnem organu oziroma pri delovni 
organizaciji v občini, v kateri ima sedež zavezanec, ali v sosednji občini, za 
reden delovni čas. 

Koliko znaša letni kosmati osebni dohodek ustreznega delavca ali usluž- 
benca, zaposlenega v delovni organizaciji ali pri državnem organu, ugotovi 
občinska skupščina za vsako leto posebej. 

20 
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89. člen 

Stopnje prispevka od intelektualnih storitev smejo dosegati največ stopnje, 
ki so predpisane za osebne dohodke iz delovnega razmerji. 

90. člen 

Zavezancem tega prispevka, ki zaradi zmanjšane delovne sposobnosti, za- 
radi odsotnosti ali prenehanja dela za več kot tri mesece v letu, ali zato ker ne 
opravljajo storitev poln delovni čas, niso mogli doseči osebnega dohodka v vi- 
šini minimalne osnove (88. člen), lahko za odmero prispevka pristojni organ 
določi osnovo prispevka v višini dejansko doseženih dohodkov, lahko jim pa 
tudi določi prispevek v pavšalnem znesku. 

Glede zmanjšanja prispevnih osnov zaradi nepredvidene prekinitve dela se 
uporablja določba 74. člena tega zakona. 

VII. PRISPEVEK IZ OSEBNEGA DOHODKA OD AVTORSKIH 
PRAVIC, PATENTOV IN TEHNIČNIH IZBOLJŠAV 

91. člen 

Zavezanec za prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov 
in tehničnih izboljšav (v nadaljnjem besedilu: prispevek od avtorskih pravic), 
je občan, ki ima osebni dohodek od avtorskih pravic, patentov ali tehničnih iz- 
boljšav, zavarovanih z zveznimi zakoni. 

Prispevek od avtorskih pravic se plačuje tudi od nagrad za znanstveni ali 
umetniški uspeh, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

Za osebni dohodek od avtorskih pravic se šteje tudi dohodek od izvajanja 
glasbenih, književnih in umetniških del. 

92. člen 

Od dohodkov od iznajdb, ki niso zaščitene s patentom ali niso prijavljene 
Upravi za patente, in od tehničnih izboljšav, ki niso priznane od samoupravnega 
organa delovne organizacije, se plačuje davek na dohodek od premoženja. 

93. člen 

Ne štejejo se za osebne dohodke od avtorskih pravic dohodki, ki jih imajo 
posamezniki od državnih organov ali družbenih pravnih oseb, pri katerih so v 
rednem delovnem razmerju, za avtorska dela, ki so jih izvršili kot svojo redno 
službeno dolžnost pri teh organih ali organizacijah, razen če gre za avtorsko 
delo, glede katerega obdrži avtor vse avtorske pravice po zakonu o avtorski 
pravici. 

Ti dohodki so zavezani prispevku iz delovnega razmerja. 

94. člen 

Za dohodke od avtorskih pravic se ne štejejo dohodki zavezancev prispev- 
kov od obrtnih ali intelektualnih dejavnosti, če jih dosegajo v okviru svoje de- 
javnosti z deli, ki imajo sicer značaj avtorskih del. 



Priloge 307 

95. člen 

Iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, ki ga dobi od državnega organa, 
delovne ali druge organizacije, plača zavezanec prispevek ob vsakem posamez- 
nem izplačilu (prispevek po odbitku). 

Iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, ki ga dobi od občanov, plača za- 
vezanec od vsakega posameznega dohodka posebej. Ta prispevek mora plačati 
v petnajstih dneh od dneva, ko dohodek prejme, pri pristojnem upravnem or- 
ganu občine, v kateri ima stalno prebivališče. 

96. člen 

Osnova za prispevek od avtorskih pravic je osebni dohodek iz naslova av- 
torskih pravic, patentov ali tehničnih izboljšav, zmanjšan za stroške, ki so bili 
zanj potrebni. 

Za stroške, ki so bili potrebni, da se je dosegel osebni dohodek od avtorskih 
pravic, patentov in tehničnih izboljšav, se odšteje od prispevne osnove 30 %>, če 
se ne dokažejo višji stroški. 

97. člen 

Za dohodke od del uporabnih umetnosti se štejejo v smislu tega zakona 
dohodki v tistih panogah uporabne umetnosti, ki jih kot take potrdi republiško 
društvo1 likovnih umetnikov uporabnih umetnosti. 

Če nastane dvom, ali gre za delo s področja uporabne umetnosti ali pa le 
za obrtni izdelek, odloči komisija, ki jo imenuje občinska skupščina ali organ, 
ki ga skupščina za to pooblasti. 

98. člen 

Od kosmatih dohodkov od likovnih del (kiparskih del, slik in del uporabnih 
umetnosti), ki jih doseže umetnik na domači razstavi izven svojega stalnega pre- 
bivališča, se mu odbijejo poleg stroškov iz 96. člena tega zakona tudi dejanski 
stroški za prevoz teh del, osebni prevozni stroški in pa stroški, ki jih imajo 
likovni umetniki v zvezi s prebivanjem v kraju, v katerem prireja razstavo, za 
toliko časa, kolikor traja; za prebivanje v drugem kraju se priznajo* stroški v 
višini dnevnice po predpisih, ki veljajo za republiške uslužbence z visoko izo- 
brazbo. 

O prevoznih stroških iz prejšnjega odstavka mora predložiti zavezanec iz- 
plačniku dohodkov potrebne dokaze. 

99. člen 

Od kosmatih dohodkov od avtorskih pravic se odbije avtorju poleg drugih 
stroškov, ki se mu priznajo po tem zakonu, tudi kar je plačal Jugoslovanski 
avtorski agenciji, Zavodu za varstvo malih avtorskih pravic ter specializiranim 
ustanovam, ki so upravičene prodajati umetniška dela (slikarske galerije in 
podobno) za njihove storitve. 

O stroških iz prejšnjega odstavka za dohodke od velikih avtorskih pravic 
mora predložiti prispevni zavezanec izplačniku potrdilo ustanove iz prejšnjega 
odstavka. 

20* 
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100. člen 

Prispevek od avtorskih pravic se ne plačuje: 
1. od nagrad, ki se dajejo na podlagi zakonov in odlokov družbeno-poli- 

tičnih skupnosti ter sklepov družbeno-političnih organizacij in znanstvenih za- 
vodov, s katerimi se uvajajo nagrade za znanstvene, književne in umetniške 
uspehe kot posebno družbeno priznanje; 

2. od nagrad za življenjsko delo, ki se dajejo kot splošno družbeno pri- 
znanje vidnim znanstvenikom, književnikom in umetnikom; 

3. od nagrad, ki jih dajejo znanstvenikom in umetnikom Organizacija Zdru- 
ženih narodov in njene organizacije, mednarodne organizacije" in tuje nacio- 
nalne organizacije z mednarodnim ugledom kot mednarodno priznanje za znan- 
stveno, književno in umetniško delo; 

4. iz osebnega dohodka od jubilejnih izdaj celotnih književnih, znanstvenih 
in umetniških del ter od jubilejnih predstav in koncertov, če zajema jubilej 25 
let dela avtorja oziroma reproduktivnega umetnika ali več; 

5. iz osebnega dohodka, ki ga imajo umetniki s prirejanjem retrospektivnih 
razstav in umetniških del. 

101. člen 

Iz osebnega dohodka, ki ga ima občan od prodaje izdelkov uporabnih umet- 
nosti ali od razmnoževanja ali izdajanja drugih avtorskih del, plača prispevek 
od avtorskih pravic samo od tistega števila prodanih izvodov, ki se po običajih 
štejejo za izvirnike, iz osebnega dohodka, ki ga ima od prodaje nadaljnjih iz- 
delkov oziroma izvodov, pa plača prispevek od obrtnih dejavnosti. 

102. člen 

Iz osebnega dohodka jugoslovanskih državljanov, ki imajo stalno prebiva- 
lišče v itujini, se plača prispevek od avtorskih pravic po zveznih predpisih. 

VIII. PRISPEVEK IZ SKUPNEGA DOHODKA OBČANOV 

103. člen 

Zavezanec za prispevek iz skupnega dohodka je občan, ki ima iz vseh virov 
skupaj čisti dohodek, ki presega določeni znesek. 

Za skupen čisti dohodek se šteje skupen znesek vseh osebnih dohodkov in 
drugih dohodkov, ki so osnova za plačevanje prispevkov oziroma davkov, po 
odbitku vseh prispevkov oziroma davkov, ki se plačujejo po zveznem zakonu, 
in po odbitku drugih prispevkov oziroma davkov, ki se plačujejo iz osebnih 
dohodkov oziroma drugih dohodkov po zveznih predpisih. 

104. člen 

Ce ima zavezanec za prispevek iz skupnega dohodka osebni dohodek od 
kmetijstva, iz katerega se plačuje prispevek, se všteva v njegov skupni do- 
hodek del osebnega dohodka od kmetijstva, ki odpada nanj v sorazmerju s šte- 
vilom nad 18 let starih članov njegovega gospodinjstva. 
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105. člen 

Osnova za prispevek iz skupnega dohodka je skupen čisti dohodek, ki ga 
je imel zavezanec v letu, za katero se mu odmerja prispevek, zmanjšan za zne- 
sek, določen z zveznim predpisom. 

106. člen 

Osebni dohodek od dela, iz katerega se plačuje prispevek od avtorskih pra- 
vic, ki ga je avtor ustvarjal dalj kot eno leto, se na zahtevo zavezanca, ki je to 
podprl s potrebnimi dokazi, razdeli na enake dele na toliko let, kolikor let je 
avtor delo ustvarjial, vendar največ na pet let. 

IX. DAVEK NA DOHODKE OD STAVB 

107. člen 
X 

Zavezanec za davek na dohodke od stavb (v nadaljnjem besedilu: davek od 
stavb) je lastnik oziroma uživalec stavbe ali njenega dela (v nadaljnjem bese- 
dilu: stavba). 

108. člen 

Davka od stavb ne plačujejo kmetijska gospodinjstva za gospodarska po- 
slopja, v katerih imajo kmetijske pridelke, živino, kmetijske stroje in orodje. 

109. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše, da se davek od stavb izven okoliša 
mest, toplic, kopališč, klimatskih in turističnih krajev ne plačuje od stavb, ki 
se ne dajejo^ v najem. 

110. člen 

Davčna osnova za davek od stavb je enoletna stanarina oziroma najemnina, 
zmanjšana za stroške upravljanja in vzdrževanja ter za zneske, ki jih zavezanec 
plačuje od stanarine oziroma najemnine v stanovanjski sklad. 

Ce uporablja stavbo lastnik ali uživalec ali je stavba nezasedena, je davčna 
osnova enoletni znesek stanarinarske oziroma najemninske vrednosti, zmanj- 
šane za stroške upravljanja in vzdrževanja. 

Davek od stavb se ne plačuje, če se stavba iz objektivnih razlogov ne more 
uporabljati oziroma oddajati v najem. 

111. člen 

Davka od stavb so oproščeni dohodki od novih stanovanjskih hiš oziroma 
stanovanj, in sicer za 25 let, računano od prvega dneva naslednjega meseca 
potem, ko je dano dovoljenje za uporabo hiše. 

Oprostitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za dohodke od poprav- 
ljenih hiš oziroma stanovanj, če sta bila hiša oziroma stanovanje zaradi elemen- 
tarne nezgode ali kakšnega drugega dogodka, ki ni bil odvisen od lastnikove 
volje, poškodovana več kot za 50'°/o. 
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Oprostitev iz prvega in drugega odstavka tega člena se priznava samo, če 
je bila hiša zgrajena oziroma popravljena z dovoljenjem pristojnega organa. 

112. člen 
Davka od stavb je oproščena: 
1. najemna vrednost cerkva, samostanov in drugih cerkvi pripadajočih 

stavb, če se uporabljajo neposredno za molilnice, ter najemna vrednost stavb 
oziroma stavbnih delov, ki se ne oddajajo v najem ali v brezplačno uporabo, 
temveč se uporabljajo za pisarne (župnijske, parohijske itd.), knjižnice, učilnice, 
obednice, muzeje in galerije slik verskih organizacij ter prostorov, v katerih 
živijo menihi, redovniki in podobno; 

2. najemna vrednost vikend hišic, ki se ne dajejo v najem, temveč jih ob- 
časno uporabljajo lastniki in njihovi družinski člani. 

X. DAVEK NA DOHODKE OD PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH 
PRAVIC 

113. člen 

Zavezanec za davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic 
<v nadaljnjem besedilu: davek od premoženja), je občan, ki ima dohodke od 
nepremičnin ali premičnin, oddanih v zakup, od podnajemnin ali od drugih 
premoženjskih pravic, če od takih dohodkov ne plačuje kakšnega drugega pri- 
spevka ali davka. 

114. člen 

Davek na dohodke od premoženja se plačuje tudi od dohodkov, doseženih 
s prodajo stvari večje ali trajnejše uporabe vrednosti, iki je bila kupljena z 
namenom prodaje, ne glede na to, ali je bila stvar prodana v nespremenjenem 
ali v spremenjenem stanju. 

Ce so bile premične stvari iz prvega odstavka tega člena prodane po dveh 
letih, nepremične stvari pa po petih letih od dneva, ko so bile kupljene, ni več 
dovoljeno ugotavljati, ali so bile kupljene z namenom prodaje. 

i 
115. člen 

Osnova za davek na dohodke od premoženja je celoten dohodek od premo- 
ženja ali premoženjskih pravic v letu, za katero se odmerja ta davek, zmanjšan 
za stroške, ki so bili zanj potrebni. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da se na dohodek od oddajanja oprem- 
ljenih sob plačuje davek v pavšalnem znesku ali pa, da je ta dohodek oproščen 
plačevanja tega davka. 

116. člen 

Davčni zavezanec, ki doseže priložnostni dohodek, od katerega mora plačati 
davek na dohodek od premoženja, mora tak dohodek napovedati v 15 dneh, 
odkar ga je dosegel. Napoved se poda za dohodke pristojnemu organu občine, 
v kateri je bil dohodek dosežen. 
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117. člen 

Davek na dohodke od premoženja in premoženjskih pravic se ne plačuje: 
1. od prejemkov iz življenjskega zavarovanja in zavarovanja za doživetje; 
2. od obresti in dobitkov državnih posojil; 
3. od obresti in drugih dohodkov od hranilnih vlog. 

118. člen 

Davek na dohodke odmerja za dohodke pristojni upravni organ občine, v 
kateri ima zavezanec stalno prebivališče. 

Davek na dohodke od podnajemnin odmerja za dohodke pristojni organ 
občine, v kateri je stavba. 

XI. DAVEK NA DEDIŠČINE IN DARILA 

119. člen 

Zavezanec za davek na dediščine in darila je občan ali zasebna pravna 
oseba, ki v Jugoslaviji podeduje ali dobi v dar nepremično premoženje. 

Zavezanec za davek na dediščine in darila je tudi zasebna pravna oseba, 
ki dobi iz tujine darilo v denarju. 

Ta davek se ne plačuje od podedovanega ali podarjenega začasnega ali 
dosmrtnega užitka nepremičnin. 

120. člen 

Davčna obveznost za davek na dediščine in darila nastane takrat, ko postane 
odločba o dedovanju pravnomočna oziroma ko obdarjenec sprejme darilo. 

Darilo velja za sprejeto takrat, ko je podpisana darilna pogodba, če ni 
pogodbe, pa takrat, ko' je darilo sprejeto. 

Ce je nepremičnina, za katero gre pri dedovanju oziroma darilo obreme- 
njena z užitkom, nastane davčna obveznost dediča oziroma obdarjenca za davek 
na dediščine in darila takrat, ko preneha užitek. 

121. člen 

Če se dedič odpove dediščini, plača davek od dediščine oziroma darila tisti, 
ki mu je dediščina pripadla, in sicer po stopnji, ki ustreza dednemu redu te 
osebe do zapustnika. 

Ce dedič odstopi svojo dediščino določeni osebi, ki bi to dedovala tudi v 
primeru, če bi se dedič odpovedal dediščini, plača davek od dediščine oseba, 
kateri je dediščina odstopljena, in sicer po stopnji, ki ustreza dednemeu redu 
te osebe v razmerju do zapustnika. 

Ce dedič odstopi dediščino določeni osebi, ki ne bi bila dedič, če bi se dedič 
odpovedal dediščini, plača dedič davek od dediščine, oseba, kateri je dediščino 
odstopil, pa davek od darila. 

Osnova za davek na dediščine in darila je prometna vrednost podedovanega 
ali v dar prejetega nepremičnega premoženja ob nastanku davčne obveznosti, 
po odbitku dolgov, stroškov in bremen, ki odpadajo na premoženje, od kate- 
rega se plačuje ta davek. 
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122. člen 

Davek na dediščine in darila se ne plačuje od tistega nepremičnega premo- 
ženja, na katerem dedič oziroma obdarjenec po veljavnih predpisih ne more 
pridobiti lastninske pravice ali užitka. 

123. člen 

Davka na dediščine in darila ne plača dedič oziroma obdarjenec, ki je 
z zapustnikom oziroma z darovalcem v prvem dednem redu. 

Ce gre pri dedovanju oziroma darilu za kmetijsko zemljišče, ne plača davka 
na dediščine in darila dedič oziroma obdarjenec, ki je z zapustnikom oziroma 
darovalcem v drugem dednem redu, če je ob njegovi smrti oziroma ob sprejemu 
darila živel z njim v skupnem gospodinjstvu in če mu je kmetijstvo glavni 
poklic. 

Ce gre pri dedovanju ali darilu za družinsko stanovanjsko hišo. oziroma 
stanovanje, ne plača dedič oziroma obdarjenec, ki je z zapustnikom oziroma 
darovalcem v drugem dednem redu, davka na dediščine in darila za eno sta- 
novanje, če je ob njegovi smrti oziroma ob sprejemu darila živel z njim v 
skupnem gospodinjstvu. 

124. člen 

Davčni zavezanec ne plača davka na dediščine in darila od podedovanega 
ali v dar sprejetega premoženja, ki ga brez povračila odstopi družbeno-politični 
skupnosti, delovni ali drugi organizaciji. 

Davek, plačan pred odstopom dediščine ali darila, se ne vrne. 

125. člen 

Ce preide nepremično premoženje na dediča ali obdarjenca, ki ni zakoniti 
dedič in prevzame tak dedič ali obdarjenec na to nepremičnino vezana bremena, 
se šteje to pravno opravilo' do višine prevzetih bremen za kupoprodajo. 

126. člen 

Vrednost vseh daril, ki jih je davčni zavezanec sprejel od istega darovalca 
v razdobju enega leta, se šteje za eno davčno osnovo. 

127. člen 

Davek na dediščine in darila se plača tudi ob razdelitvi solastnine in sicer 
od tistega dne nepremičnega premoženja, ki ga je posamezni solastnik prejel 
brez odplačila preko dela, ki bi mu pripadal iz solastništva. 

128. člen 

Davek na dediščine in darila odmeri za dohodke pristojni upravni organ 
občine, v kateri je premoženje. 

Ce leži podedovano ali v dar prejeto premoženje v več občinah, odmeri 
pristojni upravni organ posamezne občine davek od vrednosti, ki je na njenem 
območju, in sicer po stopnji, ki ustreza vrednosti celotnega podedovanega ozi- 
roma v dar prejetega premoženja, od katerega se plačuje ta davek. 
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XII. DAVEK NA KMETIJSKE PROIZVAJALNE PRIPRAVE IN NA 
SAMORODNO TRTO 

129. člen 

Občani, ki imajo določene velike mehanične priprave za kmetijsko in go- 
zdarsko proizvodnjo, kot so težki traktorji, buldožerji, kombajni, bagri, velike 
mlatilnice in strojne žage, oziroma imajo posajeno samorodno trto, plačujejo 
od teh predmetov davek. Višino davka za posamezne proizvajalne priprave in 
samorodno trto predpiše občinska skupščina z odlokom, upoštevaje posebne 
proizvodne in ekonomske pogoje v posameznih okoliših. 

Če občani s temi pripravami opravljajo storitve drugim, plačajo poleg 
davka po tem členu še prispevek od obrtnih dejavnosti. 

XIII. DAVEK NA DOHODEK, DOSEŽEN Z UPORABO DOPOLNILNEGA 
DELA DRUGIH 

130. člen 

Zavezanec za davek na dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih 
(v nadaljnjem besedilu: davek na tuje delovno silo) je občan, ki uporablja v 
svoji pridobitni dejavnosti tudi dopolnilno delo drugih. 

131. člen 

Osnova za davek na tujo delovno silo je dohodek, dosežen z uporabo dopol- 
nilnega dela drugih. 

132. člen 

Dohodek, dosežen z uporabo dopolnilnega dela drugih, se ugotavlja v od- 
stotku od takim osebam izplačanega osebnega dohodka. 

Odstotek iz prejšnjega odstavka določi občinska skupščina, ki pri tem 
upošteva ekonomske pogoje posameznih dejavnosti. 

Za dejavnosti, ki plačujejo prispevek na podlagi pavšalnih osnov ali v 
pavšalnih zneskih, določijo občinske skupščine davek na tujo delovno silo v 
pavšalnih zneskih za vsakega zaposlenega delavca. 

133. člen 

Ne šteje se za dopolnilno delo drugih delo vajencev tisti čas, ko se učijo, 
in tisti čas, ko jih je delodajalec po izučitvi dolžan obdržati kot delavce, delo 
drugih oseb med obvezno učno dobo in tudi ne delo družinskih članov zavezanca, 
ki z njim niso sklenili delovnega razmerja. 

134. člen 

Davka na tujo delovno silo so- oproščeni: kmetje, ki nimajo dovolj lastne 
delovne sile, ker so izgubili člane gospodinjstva v narodnoosvobodilnem boju 
ali kot žrtve fašističnega nasilja; vojni in mirovni vojaški invalidi, delovni inva- 
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lidi in druge osebe, ki opravljajo kmetijsko, obrtno ali kakšno drugo gospo- 
darsko dejavnost, če imajo zaradi svoje telesne nezmožnosti zaposlenega v taki 
dejavnosti enega delavca; zavezanci za prispevek od kmetijstva, ki v kmetijstvu 
izmenoma delajo drug pri drugem; kmetje, pri katerih delajo priložnostno 
druge osebe na način in v mejah, kakor je tam v navadi (pomoč pri delu); 
kmetje, ki so nezmožni za delo, pa razen vdov umrlih članov ah žena, katerih 
možje služijo vojaški rok ali so- na orožnih vajah, nimajo drugih za delo 
zmožnih članov; zavezanci, ki v teku leta ne zaposlijo več kot enega delavca za 
dobo dveh mesecev. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da so oproščeni davka na tujo delovno 
silo kmetje za toliko zaposlenih delavcev, kolikor imajo za delo nezmožnih od- 
raslih družinskih članov ali družinskih članov pri vojakih. 

Občinska skupščina lahko' predpiše še druge oprostitve davka na tujo de- 
lovno silo. 

135. člen 

Davek na tujo delovno silo odmerja občinski upravni organ, ki je pristojen 
za odmero prispevkov iz osebnih dohodkov. 

XIV. KRAJEVNI SAMOPRISPEVEK 

136. člen 

Krajevni samoprispevek se lahko' uvede za zgraditev komunalnih, kulturnih, 
zdravstvenih, socialnih in drugih objektov ali za druge namene, ki imajo nepo- 
sreden pomen za občane. 

Krajevni samoprispevek lahko uvede najvišji organ krajevne skupnosti 
s sklepom na podlagi sklepov zborov volivcev iz tistega območja, za katero še 
krajevni samoprispevek uvaja, ali na podlagi referenduma. Sklep krajevne skup- 
nosti o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavi tako, kot občinski odloki. Za 
območja, na katerih ni krajevne skupnosti, uvede krajevni samoprispevek ob- 
činska skupščina na podlagi sklepov zborov volivcev ali na podlagi referenduma 
z odlokom. 

137. člen 

Krajevni samoprispevek se lahko uvede v delovni sili, v materialu, v pre- 
vozu in drugih storitvah in v gotovini, kar je odvisno od namena, za katerega 
se vpelje, od možnosti občanov in od drugih pogojev. 

138. člen 

Krajevni samoprispevek, ki se uvede v delovni sili, v materialu, v prevozu 
in drugih storitvah, mora biti izražen tudi v denarni vrednosti. 

139. člen 

Zavezanec za krajevni samoprispevek je občan, ki ima stalno prebivališče 
na območju, na katerem je samoprispevek uveden. 
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140. člen 

Sredstva krajevnega samoprispevka se smejo uporabiti le za tiste namene, 
zaradi katerih je bil samoprispevek uveden. 

S sklepom oziroma odlokom o uvedbi krajevnega samoprispevka se določi, 
kako se uporabijo sredstva krajevnega samoprispevka, ki ostanejo po zadostitvi 
potreb, zaradi katerih je bil uveden. 

141. člen 

Sklep oziroma odlok o uvedbi krajevnega samoprispevka mora obsegati: 
1. namen in območe, za katero se uvaja samoprispevek, 
2. čas, za katerega se uvaja, 
3. skupni znesek, ki je potreben za izvršitev namena, za katerega se uvaja 

samoprispevek, 
4. način odmere samoprispevka, 
5. rok, v katerem se morajo delai izvršiti, 
6. določitev organa, ki je odgovoren za zbiranje sredstev in izvajanje del, 
7. oprostitve od samoprispevka. 

142. člen 

Krajevnega samoprispevka v delu oziroma nadomestila v denarju so opro- 
ščeni: noseče žene, matere, ki imajo otroke stare manj kot 7 let; občani, ki so 
zaradi bolezni ali Invalidnosti nesposobni za delo; mlajši mladoletniki; moški 
stari nad 55 let in ženske stare nad 50 let. 

Krajevnega samoprispevka v denarju so oproščeni občani od socialnih pod- 
por, invalidnin in minimalnih pokojnin ter od otroškega dodatka; dijaki in 
študentje od štipendij ter vajenci od svojih nagrad. 

S sklepom oziroma odlokom o uvedbi krajevnega samoprispevka so lahko 
določene še druge oprostitve od samoprispevka. 

143. člen 

Nedenarne obveze krajevnega samoprispevka se lahko izpolnijo tudi v de- 
narju. Denarna vrednost nedenarne obveze mora biti določena že v sklepu ozi- 
roma odloku, s katerim se uvaja samoprispevek. 

144. člen 

Od zavezancev, ki ne izpolnijo obveznosti samoprispevka v določenem roku, 
se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov 
in davkov. Pri nedenarnih obveznostih se izterja nadomestna denarna vrednost. 

145. člen 

O uporabi sredstev krajevnega samoprispevka se sestavi zaključni račun, 
ki se predloži v potrditev organu, ki je uvedel krajevni samoprispevek. 
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XV. POSTOPEK ZA ODMERO IN POBIRANJE PRISPEVKOV IN DAVKOV 

1. Vložitev napovedi 

146. člen 

Zavezanci za prispevek oziroma davek, razen zavezancev za prispevek iz 
osebnega dohodka od kmetijstva in zavezancev za prispevke, ki se plačujejo 
po odbitku, morajo vložiti pri občinskem upravnem organu pristojnemu za do- 
hodke, napoved o svojem osebnem dohodku, drugem dohodku in premoženju 
ter druge podatke, ki so potrebni za odmero prispevka oziroma davka. 

Zavezanci, ki plačujejo prispevek po pavšalni osnovi ah v pavšalnem znesku, 
ne vlagajo napovedi o osebnem dohodku. Ti zavezanci morajo dati podatke, 
potrebne za določitev pavšalne osnove oziroma pavšalnega prispevka, samo na 
zahtevo za dohodke pristojnega občinskega upravnega organa. 

147. člen 

Zavezanci, ki se jim predpisujejo prispevki oziroma davki glede na dohodek, 
ki so ga dejansko dosegli v prispevnem oziroma davčnem letu, morajo predlo- 
žiti napoved o celotnem dohodku, doseženem v letu, za katero se odmerja pri- 
spevek ali davek, in o stroških, ki so bili potrebni za dosego teh dohodkov in 
sicer posebej po posameznih virih dohodkov z natančno navedbo kraja, kjer 
je vir dohodkov. 

148. člen 

Zavezanci, ki so' dolžni vložiti napoved za odmero samoprispevka oziroma V 
davka, morajo biti z javnim pozivom pravočasno poklicani k vložitvi napovedi. 

Poziv k napovedi za odmero prispevka oziroma davka izda za dohodke pri- 
stojen občinski upravni organ. Rok za vložitev napovedi ne sme biti daljši kot ' 
do 31. januarja, če ni z zakonom drugače določeno. 

Zavezanci, ki ne vložijo napovedi v določenem roku, dobijo oseben poziv, 
naj to storijo v poznejšem roku. 

149. člen 

Za zemljiški kataster pristojni organi občinskih skupščin morajo za dohodke 
pristojnim občinskim organom do 15. februarja v letu, za katero se odmerja 
prispevek od kmetijstva, predložiti sezname vseh, ki jim je v zemljiškem ka- 
tastru izračunan katastrski dohodek, in sicer združeno za vse lastnike ali uživalce 
zemljišč enega gospodinjstva. Združitev mora zajemati vsa zemljišča, ki leže 
na območju ene občine. 

150. člen 

Zavezanec, ki je dolžan vložiti napoved za odmero prispevka oziroma davka, 
pa je ne vloži v roku, ki je določen v javnem pozivu, mora na račun pove- 
čanega prispevka oziroma davka plačati 5 '%> od odmerjenega zneska. 

Zavezanec, ki ne vloži napovedi za odmero prispevka oziroma davka niti 
v poznejšem roku na vročeni osebni poziv, mora plačati na račun povečanega 
prispevka oziroma davka 10 "/o od odmerjenega zneska. 

Zavezanec ni dolžan plačati povečanega prispevka oziroma povečanega 
davka, če najpozneje v roku, ki je določen za vložitev pritožbe zoper odločbo 
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o odmeri prispevka oziroma davka, predloži pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu dokaze, da iz opravičenih vzrokov ni vložil napovedi oziroma da je iz 
opravičenih vzrokov ni vložil pravočasno. 

151. člen 

Občan, ki začne izvrševati obrtno ali kakšno drugo gospodarsko dejavnost 
ali pa intelektualno ali kakšno drugo negospodarsko dejavnost, mora to v tri- 
desetih dneh naznaniti občinskemu upravnemu organu, ki je pristojen za odmero 
prispevka oziroma davka. 

152. člen 

Zavezanec za prispevek iz skupnega dohodka občanov mora napovedati svoj 
skupni dohodek v preteklem letu pri pristojnem občinskem upravnem organu 
vsako leto do konca januarja. 

Če je napoved skupnega dohodka odvisna od odmere drugih prispevkov in 
davkov, ki zavezancu niso odmerjeni do takrat, ko bi moral vložiti napoved za 
odmero prispevka od skupnega dohodka, mora vložiti napoved za odmero tega 
prispevka v petnajstih dneh od dneva, ko prejme odločbo o odmeri drugih pri- 
spevkov in davkov. 

Ce ima zavezanec za prispevek iz skupnega dohodka občanov sedež oziroma 
stalno prebivališče v tujini, mora izplačevalec dohodkov v Jugoslaviji v sedmih 
dneh od vsakega izplačila dohodkov takemu zavezancu poslati poročilo o tem 
pristojnemu upravnemu organu občine, v kateri ima sedež ali stalno prebi- 
vališče. 

Ce se v primeru iz tretjega odstavka tega člena med letom stečejo pogoji 
za plačilo prispevka iz skupnega dohodka občanov, določi pristojni občinski 
upravni organ z odločbo akontacijo tega prispevka in ukrene, kar je treba, da 
se zavaruje plačilo' akontacije. 

153. člen 

Na poziv pristojnega občinskega upravnega organa mora zavezanec dati 
vse podatke, ki jih potrebuje za odmero prispevka oziroma davka. 

Državni organi ter delovne in druge organizacije morajo dati pristojnemu 
občinskemu upravnemu organu na njegovo zahtevo vse podatke o blagu, katero 
so jim dobavili, in o storitvah, katere so jim opravili zavezanci za prispevek 
oziroma davek. 

154. člen 

Za zavezance prispevka od obrtnih dejavnosti in prispevka od intelektualnih 
storitev mora za dohodke pristojni občinski upravnii organ voditi poseben 
seznam (kataster). 

Navodilo* za vodenje tega seznama izda Republiški sekretariat za finance. 

2. Odmera prispevkov in davkov 

155. člen 

Pristojni občinski upravni organ mora po vestni in skrbni presoji vsakega 
dokaza posebej in vseh dokazov skupaj in po uspehih celotnega postopka ugo- 
toviti vsa dejstva in okoliščine, ki imajo pomen za odločbo o odmeri prispevkov 
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oziroma davkov, in omogočiti strankam, da zavarujejo in uveljavijo svoje pra- 
vice in interese. 

156. člen 

Pristojni občinski upravni organ lahko izda odločbo o odmeri prispevka 
oziroma davka brez posebnega ugotovitvenega postopka, če spozna, da so podatki 
iz napovedi popolni in pravilni, ali če ima sam uradne podatke, ki so potrebni 
za odločbo, in ni potrebno zaslišanje stranke zaradi zavarovanja njenih pravic 
in interesov. 

157. člen 

Ce se med letom, za katero se odmerjajo prispevki oziroma davki po letni 
osnovi oziroma v pavšalnem letnem znesku, osebni dohodki oziroma drugi 
dohodki zavezancev niso znatno spremenili, lahko občinska skupščina sklene, 
da se veljavnost letne osnove prispevka oziroma davka in višina pavšalnega 
letnega zneska prispevkov oziroma davkov, kot sta bili določeni za prejšnje 
leto, podaljša tudi za naslednje leto. V takem primeru zavezancem ni treba 
vlagati napovedi za odmero prispevka oziroma davka po- tem zakonu. 

Ce se veljavnost letnih osnov oziroma pavšalnih letnih zneskov prispevkov 
ali davkov podaljša še za naslednje leto, mora pristojni občinski upravni organ 
na zahtevo zavezanca, naj se mu določi nova osnova za prispevek ozirotma davek 
oziroma naj se mu določi nov pavšalni letni znesek prispevka oziroma davka, 
v 30 dneh od vložitve zahteve izdati zavezancu odločbo o odmeri prispevka 
oziroma davka. 

Pristojni občinski upravni organ lahko zahteva od posameznega zavezanca, 
za katerega spozna, da se je njegov osebni dohodek oziroma drug dohodek 
znatno povečal, naj napove svoj osebni dohodek oziroma drugi dohodek, da mu 
odmeri nov prispevek oziroma nov davek. 

V primeru iz tretjega odstavka tega člena lahko pristojni občinski upravni 
organ zahteva od zavezanca, ki plačuje prispevek po pavšalni letni osnovi ali 
v pavšalnem letnem znesku, naj mu da podatke, ki so- potrebni za novo odmero 
prispevka oziroma davka. 

Določbe tega člena se ne nanašajo na odmero prispevka iz skupnega dohodka 
občanov. 

158. člen 

Prispevek od kmetijstva mora biti odmerjen do 31. marca v letu, za katero 
se odmerja. 

Drugi prispevki in davki, ki se odmerjajo po letni osnovi, morajo biti odmer- 
jeni do 30. aprila v letu, za katero se odmerjajo. 

Prispevki, ki se določajo v pavšalnem letnem znesku, morajo biti odmerjeni 
do 31. januarja v letu, za katero se odmerjajo. 

Pristojni občinski upravni organ mora zavezancu, kateremu se odmerja 
prispevek oziroma davek po letni osnovi ali v pavšalnem letnem znesku, vročiti 
odločbe prve stopnje o odmeri prispevka oziroma davka v petnajstih dneh od 
dneva, ko je odločba izdana. 

159. člen 

Pristojni občinski upravni organ mora zavezancu na njegovo zahtevo dovo- 
liti, da pregleda vse listine in druge podatke, na podlagi katerih se ugotavlja 



Priloge 319 

njegova obveznost za plačevanje prispevka oziroma davka, in podatke o že od- 
merjenem in že plačanem prispevku oziroma davku. 

160. člen 

V postopku za odmero prispevkov oziroma davkov se lahko razpisujejo 
javne obravnave, na katerih se ugotavljajo plačilne obveznosti za posamezne 
kategorije zavezancev. 

161. člen 

Preden občinska skupščina sprejme odlok, s katerim uvaja plačevanje dolo- 
čenega prispevka oziroma davka ali s katerim predpisuje njegove osnove in 
stopnje oziroma pavšalni prispevek, ga mora predložiti zborom volivcev. 

162. člen 

Podatki, ki jih zvedo uradne osebe občinskega, za odmero in pobiranje 
prispevkov oziroma davkov pristojnega upravnega organa pri odmeri, so uradna 
tajnost in jih izven morebitne javne obravnave ne smejo sporočati drugim. 

163. člen 

Če ni v zveznem ali v tem zakonu ali v predpisih, izdanih na njuni podlagi, 
drugače določeno, se uporabljajo v postopku za odmero prispevkov in davkov 
določbe zakona o splošnem upravnem postopku. 

3. Pritožbe 

164. člen 

Zoper vsako odločbo, ki jo izda na prvi stopnji pristojni upravni organ 
družbeno-politične skupnosti po določbah tega zakona ali predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, je dovoljena v petnajstih dneh od njene vročitve pritožba 
na upravni organ širše družbeno-politične skupnosti. 

Pritožba se vloži pri upravnem organu, ki je izdal odločbo na prvi stopnji. 

165. člen 

O pritožbi odloča ustrezni upravni organ prve višje stopnje. 
Pritožbo je treba vložiti v petnajstih dneh od vročitve odločbe prve stopnje. 

166. člen 

Organ prve stopnje mora pritožbo z vsemi spisi brez odlašanja najpozneje 
pa v petnajstih dneh od dneva, ko jo prejme, poslati organu druge stopnje. 

167. člen 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjenega prispevka oziroma davka, če ni 
v tem zakonu drugače določeno. 

Upravni organ, ki je izdal odločbo- na prvi stopnji, sme do odločbe o pri- 
tožbi tudi brez zahteve zavezanca odložiti izterjavo prispevka oziroma davka; 
o tern mora obvestiti organ, ki odloča o pritožbi. 
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4. Obnova postopka 

168. člen 

Občinski upravni organ, ki je odmeril prispevek oziroma davek, obnovi 
sam ali na zahtevo zavezanca postopek za odmero v treh letih od njegove prav- 
nomočnosti, če se pozneje zve za dejstva ali dokaze, ki ob odmeri prispevka 
oziroma davka niso bili znani, kakor tudi v drugih primerih, ki so v skladu 
z zakonom o splošnem upravnem postopku. 

169. člen 

Določbe 252. člena zakona o splošnem upravnem postopku se ne uporab- 
ljajo, kadar gre za obnovo postopka za odmero prispevka oziroma davka. 

5. Poseben postopek za odmero prispevka oziroma davka 
od nenapovedanega dohodka 

170. člen 

Pristojni občinski upravni organ, ki dobi podatke, da ima nekdo v posesti 
premoženje ali da razpolaga s sredstvi, ki so znatno večja od obdavčenih, oziroma 
da njegovo1 premoženje in njegova sredstva izvirajo iz dohodka, od katerega ni 
bil odmerjen prispevek oziroma davek, lahko začne poseben postopek za odmero 
prispevka oziroma davka od takega dohodka. 

V postopku iz prvega odstavka tega člena se lahko raziskuje, od kod priza- 
detemu premoženje in sredstva. 

Postopek po prvem odstavku tega člena se sme začeti, če po določbah tega 
zakona ni zastarana pravica do odmere prispevka oziroma davka. 

Postopek se lahko' začne tudi na predlog organa skupščine družbeno-po- 
litične skupnosti za družbeno nadzorstvo in na predlog javnega tožilstva. 

Sklep o uvedbi postopka izda pristojni občinski upravni organ. 

171. člen 

Zoper sklep iz petega odstavka 181. člena tega zakona lahko občan v osmih 
dneh od prejema ugovarja pri pristojnem svetu občine. 

Do odločitve sveta o ugovoru je pristojni občinski upravni organ dolžan 
prekiniti postopek. 

172. člen 

Če tisti, proti kateremu teče postopek, ne dokaže, da premoženje oziroma 
sredstva, s katerimi razpolaga, ne izvirajo iz dohodka, od katerega se plačuje 
prispevek oziroma davek, ali ne dokaže, da je premoženje oziroma sredstva 
pridobil iz dohodka, od katerega je bil odmerjen prispevek oziroma davek, izda 
pristojni občinski upravni organ odločbo, s katero ugotovi dohodek, od kate- 
rega ni bil odmerjen prispevek oziroma davek, in ustrezni znesek prispevka 
oziroma davka. 

Na skupen ugotovljeni dohodek za vsa leta, iz katerih izvira neobdavčeni 
dohodek, se uporabi stopnja prispevka od obrtnih dejavnosti, ki je veljala v letu, 
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v katerem se izda odločba prve stopnje po prvem odstavku tega člena, povečana 
za 100 ®/o. 

Prispevek oziroma davek, izračunan tako, kot je določeno v drugem od- 
stavku tega člena, ne sme presegati skupnega ugotovljenega dohodka, od kate- 
rega ni bil plačan prispevek oziroma davek. 

173. člen 

Pritožba zoper odločbo, izdana po 172. členu zakona, in tožba v uprav- 
nem sporu zadrži izvršitev odločbe. 

174. člen 

V posebnem postopku za odmero prispevka oziroma davka od nenapove- 
danega dohodka lahko odredi pristojni občinski upravni organ ukrepe za zava- 
rovanje plačila prispevka oziroma davka. 

6. Obračunavanje in pobiranje prispevkov in davkov 

175. člen 

Prispevke iz delovnega razmerja in od avtorskih pravic in prispevke od 
obrtnih dejavnosti, ki se plačujejo1 od vsakega posameznega dohodka posebej, 
obračunava in pobira izplačevalec takih osebnih oziroma drugih dohodkov (pri- 
spevek po odbitku). 

Če vodi izplačevalec osebnega dohodka, iz katerega se plačuje prispevek po 
odbitku, svoje finančno poslovanje po banki, mora obračunati in vplačati pri 
banki ustrezni prispevek takrat, ko dvigne gotovino za izplačilo1 osebnih 
dohodkov. 

Če izplačevalec osebnih dohodkov svojega finančnega poslovanja ne vodi 
po banki, mora prispevek obračunati takrat, ko izplača osebne dohodke, in ga 
vplačati na ustrezni račun pri banki najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko 
je izplačal osebne dohodke. 

176. člen 

Izplačevalec, ki ne obračuna, ne vplača ah ne vplača pravočasno ustreznega 
prispevka po odbitku na določene račune pri banki, mora plačati poleg rednega 
prispevka še povečani prispevek, ki znaša na dan 0,1 i0/o od nevplačanega oziroma 
nepravočasno plačanega prispevka. 

177. člen 

Prispevki in davki, ki se plačujejo od katastrskega dohodka, od dejanskega 
dohodka in od pavšalnih osnov, se plačujejo v enakih trimesečnih obrokih, ki 
zapadejo v plačilo vsakega prvega v tromesečju, plačani pa morajo biti v 45 dneh 
po zapadlosti. 

Prispevki in davki v pavšalnih zneskih se plačujejo v dveh enakih polletnih 
obrokih, in sicer pred začetkom dela oziroma pred začetkom polletja. 

Prispevek iz skupnega dohodka občanov mora biti plačan v 30 dneh od 
dneva, ko je občanu vročena odločba o odmeri. 

21 
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178. člen 

Dokler mu ni odmerjen prispevek oziroma davek, ki se odmerja' po letni 
osnovi ali v pavšalnem letnem znesku, izvzemši prispevek iz skupnega dohodka 
občanov, mora zavezanec plačevati akontacije po odločbi o odmeri iz zadnjega 
leta, za katero mu je bil prispevek oziroma davek odmerjen, in sicer v rokih, ki 
so predpisani za plačevanje prispevka oziroma davka. 

Ce se osebni dohodek ali drug dohodek zavezanca bistveno poveča oziroma 
zmanjša, izda pristojni občinski upravni organ na podlagi pregleda poslovnih 
knjig, podatkov o njegovih prejemkih od državnih organov ter od delovnih in 
drugih organizacij za dobavljeno blago in opravljene storitve in na podlagi 
drugih verodostojnih podatkov odločbo, s katero mu poveča oziroma zmanjša 
akontacije. 

Ce začne zavezanec iz prvega odstavka tega člena opravljati dejavnost med 
letom, izda pristojni občinski upravni organ odločbo, s katero mu določi akon- 
tacijo prispevka oziroma davka. 

179. člen 

Ce vroči pristojni občinski upravni organ zavezancu odločbo o odmeri pri- 
spevka oziroma davka v roku, ki je določen v zakonu, mora ta v tridesetih dneh 
od njene vročitve plačati razliko med dotlej plačano' akontacijo in odmerjenim 
prispevkom oziroma davkom. 

180. člen 

Davčni zavezanec ali kdo drug, ki je na račun prispevka, davka, obresti, 
denarne kazni ali stroškov prisilne izterjave plačal več, kot bi bil dolžan plačati 
po dokončni odločbi, ima pravico- zahtevati vračilo preveč plačanega zneska. 

Preveč plačani prispevek oziroma davek se na zahtevo- vrne zavezancu 
v 30 dneh od dneva, ko to zahteva. Ce zavezanec tega ne zahteva, se mu preveč 
plačani prispevek oziroma davek všteje v naslednja odplačila. 

181. člen 

Od prispevkov oziroma davkov, ki jih ni plačal v predpisanem roku, razen 
od prispevkov, ki se plačujejo po odbitku, plača zavezanec 9 %> obresti na leto. 

7. Prisilna izterjava prispevkov in davkov 

182. člen 

Od zavezanca, ki zapadlega prispevka oziroma davka ni plačal v pred- 
pisanem roku, se prispevek oziroma davek prisilno izterja. 

183. člen 

Za prisilno izterjavo prispevkov in davkov je dovoljeno seči na vse pre- 
moženje, dohodke in terjatve zavezanca, razen na premoženje, dohodke in ter- 
jatve, ki so izvzeti od prisilne izterjave. 
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Organ, ki opravlja prisilno izterjavo, lahko zarubi za prispevek oziroma 
davek vse premično premoženje, ki ga najde v poslovnem prostoru in stano- 
vanju zavezanca, razen če se dokaže ali če iz okoliščine nedvomno izhaja, da 
premičnine niso njegova last. 

Za prisilno izterjavo prispevka od kmetijstva, davka na kmetijske proizva- 
jalne priprave in samorodno trto ter krajevnega samoprispevka je dovoljeno seči 
na premoženje in dohodke vseh članov gospodinjstva. 

184. člen 

Prisilna izterjava obsega rubež s cenitvijo in prodajo premoženja. 
Pred prisilno izterjavo prispevka oziroma davka mora pristojni občinski 

upravni organ vročiti zavezancu pismen opomin. 
Rubež s cenitvijo premoženja ni dovoljen, preden ne preteče najmanj osem 

dni od dneva, ko je bil zavezancu vročen pismen opomin, prodaja premoženja pa 
ne prej, preden ne preteče osem dni od rubeža s cenitvijo. 

Izjemoma se smejo opraviti ta dejanja tudi prej kot v osmih dneh, če naj 
se zarubi oziroma proda blago, ki se rado kvari. 

Kako se opravljata rubež in cenitev premoženja, se bo uredilo s posebnim 
zakonom. 

185. člen 

Zavezanec, zoper katerega teče prisilna izterjava, trpi vse stroške postopka. 

186. člen 

Prisilna izterjava se ustavi, ko zavezanec plača dolžni prispevek oziroma 
davek z obrestmi in stroški ali ko dolg kako drugače preneha. 

187. člen 

Odločba o prisilni izterjavi prispevkov oziroma davkov iz premičnega pre- 
moženja se vroči zavezancu neposredno pred samim rubežem. 

188. člen 

Premično premoženje zavezanca za prispevek ali davek se zarubi po temle 
vrstnem redu: 

1. gotovina; 
2. sredstva na žiro računu; 
3. obveznice posojila in drugi vrednostni papirji, če so zapadli v plačilo ali 

se dajo eskontirati; 
4. nakit in druge dragocenosti; 
5. druge premičnine, in sicer predvsem tiste, ki se dajo lahko vnovčiti. 
Zavezanec lahko sam ponudi, po katerem vrstnem redu naj se mu zarubi 

premično premoženje. 
Pristojni občinski upravni organ je dolžan upoštevati zavezančevo ponudbo 

o vrstnem redu rubeža, če se na ta način ne otežkoči pravočasna izterjava pri- 
spevkov in davkov. 

21* 
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189. člen 

Zarubljene premične stvari se pustijo v hrambi pri zavezancu za prispevek 
oziroma davek. 

Če je podan utemeljen sum, da bo zavezanec zarubljene premične stvari 
odtujil, mu jih sme pristojni občinski upravni organ izjemoma vzeti ter jih shra- 
niti sam ali pa izročiti v hrambo komu drugemu. 

190. člen 

Pristojni občinski upravni organ sme za izterjavo prispevka oziroma davka 
seči s prepovedjo na osebni dohodek iz delovnega razmerja ter na druge terjatve 
in premoženje zavezanca. 

191. člen 

Od prisilne izterjave prispevkov in davkov so izvzeti: 
— predmeti osebne rabe in potrošnje, ki so zavezancu in njegovi družini 

nujno potrebni; 
— orodje, instrumenti in druge priprave, ter znanstvena in strokovna lite- 

ratura, ki so neogibno potrebni zavezancu in njegovim družinskim članom za 
opravljanje poklicne dejavnosti oziroma za šolanje; 

-— pri zasebnem kmetijskem proizvajalcu toliko kmetijskega orodja, živine, 
semen, krme in prehrane, kolikor je neogibno potrebno za redno opravljanje 
kmetijske dejavnosti; 

— dve tretjini čistih osebnih dohodkov oseb v delovnem razmerju in dve 
tretjini pokojnin in invalidnin; 

— dnevnice, potni stroški in podobna povračila dejanskih stroškov; 
-—■ štipendije; 
— otroški dodatki in prejemki iz naslova socialne pomoči; 
— terjatve iz naslova zavarovanja pri zavarovalnici; 
— terjatve iz naslova zakonite preživnine; 
— plačilo za delo obsojencev v kazenskih poboljševalnih zavodih; 
— hranilne vloge; 
—- poštne denarne pošiljke, dokler se ne izroče naslovljenoem. 
Pri zavezancih, katerih denarni prejemki so v celoti ali deloma izvzeti od 

prisilne izterjatve, je izvzet tudi sorazmeren znesek pri njih najdene gotovine, 
ki ustreza izvzetemu osebnemu dohodku oziroma drugemu prejemku za čas do 
prihodnjega izplačila tega prejemka. 

192. člen 

Zarubljene stvari se prodajo na javni dražbi; če so take, da se rade kvarijo, 
pa se lahko vnovčijo tudi z neposredno prodajo. 

193. člen 

Prisilna izterjava iz nepremičnega premoženja zavezanca je dovoljeno le, če 
prispevkov oziroma davkov ni bilo mogoče izterjati iz njegovega premičnega 
premoženja ali iz njegovih dohodkov in terjatev. 
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194. člen 

Če je nevarnost, da bi zavezanec onemogočil izterjavo še nezapadlega pri- 
spevka oziroma davka, se lahko odredijo ukrepi za zavarovanje izterjave. 

Ukrepi za zavarovanje so lahko rubež premičnega premoženja, prepoved, 
da zavezanec ne sme razpolagati s terjatvami, odvzem premičnih stvari in pred- 
znamba zastavne pravice na nepremičnino. 

195. člen 

Prisilno izterjavo prispevkov oziroma davkov iz premičnega premoženja 
opravlja občinski upravni organ, ki je na prvi stopnji izdal odločbo o odmeri 
prispevka oziroma davka. 

Prisilno izterjavo prispevkov oziroma davkov iz nepremičnega premoženja 
zavezanca opravi na zahtevo pristojnega občinskega upravnega organa sodišče, 
in sicer v treh mesecih od dneva, ko prejme tako zahtevo. 

196. člen 

Od skupnih prisilno izterjanih obveznosti se najprej poravnajo stroški pri- 
silne izterjave, potem obresti in nazadnje dolžni prispevek oziroma davek in 
denarne kazni. 

197. člen 

Dolg na prispevkih in davkih, ki se niti pisilno ne da izterjati, se odpiše 
kot neizterljiv. 

Dtalg na prispevkih in davkih se šteje za neizterljivega: 
1. Ce je dolžnik umrl ali se je neznano kam odselil in ni pustil niti pre- 

mičnega niti nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli prispevki iz- 
terjati. Ce se dolžnik, ki se je odselil, znova vrne ali se zve za njegovo prebi- 
vališče, se mu znova predpiše odpisani prispevek ali davek, razen če je med 
tem zastarala pravica do izterjave; 

2. Ce se s prisilno izterjavo, ki je bila vsako leto brezuspešno poskušana, 
dolg ni mogel izterjati niti tretje leto, odkar je zapadel v plačilo. Izjemoma se 
dolg odpiše tudi pred potekom tretjega leta, če se je pri prisilni izterjatvi 
ugotovilo, da ne kaže, da bi se mogel dolg v doglednem času izterjati. 

Izjemoma sme za finance pristojni svet občinske skupščine na predlog za 
dohodke pristojnega občinskega organa odločiti, da se dolg na prispevkih ali 
davkih v celoti ah deloma odpiše, če bi se z izterjavo spravilo v nevarnost nujno 
preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. 

Po določbah tega člena se lahko odpišejo vse vrste prispevkov in davkov. 

8. Poroštvo 

198. člen 

Če prispevka oziroma davka ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevega 
premoženja, se ta izterja iz premoženja članov njegovega gospodinjstva, ki so 
to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca. 

Če je zavezanec z namenom da bi se izognil plačilu prispevka ali davka, 
s pravnim opravilom odtujil premoženje komu drugemu, ki ni član njegovega 
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gospodinjstva, lahko pristojni občinski upravni organ tako pravno opravilo 
izpodbija pred sodiščem, če je kupec vedel za tak namen zavezanca. 

Za plačilo prispevkov oziroma davkov, ki se odtegujejo, je porok izpla- 
čevalec. 

199. člen 

Kadar ima več oseb osebne dohodke od skupnega opravljanja obrtne ali 
druge gospodarske dejavnosti oziroma od skupnega opravljanja intelektualnih 
ali drugih negospodarskih storitev, se sme prispevek oziroma davek, ki odpada 
na posameznega zavezanca, prisilno izterjati iz vsega premoženja, s katerim se 
taka skupna dejavnost oziroma take storitve opravljajo. 

200. člen 

Družbeno-politične skupnosti imajo prednostno pravico do izterjatve pri- 
spevkov, davkov, obresti, stroškov prisilne izvršbe in denarnih kazni iz do- 
hodkov in premoženja zavezanca. 

201. člen 

Občan, ki odtuji ali pridobi nepremično premoženje, mora ob prenosu 
predložiti dokaz, da je plačal prispevek oziroma davek, razen če premoženje 
podeduje. 

Brez dokaza o plačanem prispevku oziroma davku ni dovoljen prenos ne- 
premičnine v javnih knjigah. 

202. člen 

Zavezanec za prispevek od obrtnih dejavnosti, ki odtuji stroje, naprave ali 
drug inventar, s katerim je opravljal dejavnost, ali odtuji celotno delavnico, 
mora najprej poravnati svoje obveznosti za prispevek oziroma davek. 

Ce novi lastnik prevzame premoženje iz prvega odstavka tega člena, pri- 
spevek oziroma davek pa ni plačan, je do vrednosti prevzetega premoženja 
solidarno s prejšnjim lastnikom porok za plačilo zapadlega prispevka oziroma 
davka. 

9. Zastaranje 

203. člen 

Pravica do odmere prispevka oziroma davka in pravica do uvedbe uprav- 
nega kazenskega postopka zaradi kršitev določb tega zakona zastara v petih 
letih po preteku leta, v katerem bi bilo treba odmeriti prispevek oziroma davek 
oziroma v katerem so bile kršene določbe tega zakona. 

Pravica družbeno-politične skupnosti do izterjatve prispevka oziroma davka 
in pravica do izterjatve obresti, stroškov prisilne izvršbe in denarnih kazni 
zaradi kršitve določb tega zakona zastarata v petih letih po preteku leta, v ka- 
terem bi jih bilo treba izterjati. 

Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, ki jih je nepravilno ali preveč 
plačal na račun prispevka, davka, obresti, stroškov prisilne izvršbe in denarnih 
kazni, zastara v petih letih po preteku leta, v katerem jih je plačal. 
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204. člen 

Zastaranje pravice do odmere prispevka oziroma davka in pravice do ob- 
nove postopka ustavi vsako uradno dejanje pristojnega občinskega upravnega 
organa, ki mu je namen odmera prispevka oziroma davka in je dano v vednost 
zavezancu. 

Zastaranje pravice do' izterjatve prispevka, davka, obresti, stroškov pri- 
silne izvršbe in denarnih kazni ustavi vsako uradno dejanje pristojnega občin- 
skega upravnega organa, ki mu je namen izterjava in je dano v vednost 
zavezancu. 

Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanega prispevka, 
davka, obresti, stroškov prisilne izvršbe in denarnih kazni ustavi vsako dejanje, 
ki ga zavezanec oziroma kaznovani stori pri pristojnem organu, da doseže 
vračilo. 

Po vsaki ustavitvi zastaranja začne teči nov zastaralni rok. 
Zastaranje pa nastane v vsakem primeru, ko preteče 10 let od dneva, ko je 

prvič začelo teči. 
205. člen 

Določbe zakona o zastaranju terjatev veljajo tudi za zastaranje pravice do 
odmere in izterjatve prispevkov in davkov, če niso v nasprotju s tem zakonom. 

10. Knjiženje prispevkov in davkov 

206. člen 

Prispevki in davki po tem zakonu ter drugi z zveznim zakonom določeni 
prispevki in davki občanov se v skladu z zveznimi predpisi knjižijo po načelih 
dvojnega knjiženja s kopiranjem, in sicer po predpisanem računskem načrtu. 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

207. člen 

Prekršitve določb tega zakona se kaznujejo po določbah XVI. poglavja te- 
meljnega zakona o prispevkih in davkih občanov. 

208. člen 

Z dnem, ko se začne uporabljati ta zakon, nehajo veljati dosedanje trajne 
oprostitve prispevkov in davkov, določene z republiškimi predpisi. 

209. člen 

Začasne oprostitve davkov, priznane po dosedanjih predpisih, veljajo do 
preteka roka, do katerega je priznana oprostitev. 
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210. člen 

Za osebne dohodke in druge dohodke, dosežene do dneva, ko se začne upo- 
rabljati ta zakon, se bodo uporabljali tedaj veljavni predpisi, če m v temeljnem 
zakonu o prispevkih in davkih občanov ali v tem zakonu drugače določeno. 

Za dediščine in darila, za katere nastane davčna obveznost do dneva, ko se 
začne uporabljati ta zakon, se bodo uporabljali predpisi o davku od dediščin in 
daril, ki so veljali ob nastanku davčne obveznosti. 

211. člen 

• Pri odmeri davkov za leto 1964 se bodo v primerih, v katerih so se po dose- 
danjih predpisih davki odmerjali po preteku leta, uporabljale določbe pred- 
pisov, ki so veljali za to leto, medtem ko se bodo za postopek pri odmeri teh 
davkov uporabljale določbe temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov 
in tega zakona. 

212. člen 

Ne glede na 17. člen tega zakona morajo družbeno-politične skupnosti pred- 
pisati stopnje prispevkov in davkov za leto 1965 najkasneje do 28. febru- 
arja 1965. 

213. člen 

S 1. januarjem 1965 nehajo veljati: 
1. zakon o taksah na proizvajalne priprave in predmete v državljanski last- 

nini (Uradni list SRS, št. 17-88/64); 
2. odlok, kdaj se šteje.,da dohodki od izkoriščanja zemljišča v druge nekme- 

tijske namene in dohodki od postranske kmetijske dejavnosti presegajo obi- 
čajne dohodke (Uradni list LRS, št. 30-118/54); 

3. odlok o pooblastitvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, da lahko 
popolnoma ali deloma oprosti časopisna podjetja v Ljudski republiki Sloveniji 
plačevanja proračunskega prispevka iz osebnega dohodka (Uradni list LRS, št. 
3-12/58); 

4. odlok o minimalnih gradbenih in higienskih pogojih za določanje stavb, 
za katere se plačuje hišnina, in o postopku za ugotavljanje teh pogojev (Uradni 
list LRS, št. 16-89/60); 

5. odlok o oprostitvi invalidskih delavnic za poklicno rehabilitacijo in za- 
poslitev invalidov plačevanja dela proračunskega prispevka iz osebnega do- 
hodka delavcev, ki pripada Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, 
št. 5-30/64). 

214. člen 

Ta zakon začne veljati 8 dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1965. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog republiškega zakona o prispevkih in davkih občanov je sestavljen 
kot republiški dopolnilni zakon k zveznemu temeljnemu zakonu o prispevkih 
in davkih občanov, vendar tako, da so v republiški zakon prevzete tudi skoraj 
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vse norme temeljnega zakona. Norme zveznega temeljnega zakona so prevzete 
v republiški zakon zaradi enotne oblike tako, da je tudi iz republiškega zakona 
razviden celotni sistem davčne ureditve. Da pa ne bi prišlo do dvoma o tem, ali 
se zvezni zakon o prispevkih in davkih občanov kot temeljni zakon tudi v repu- 
bliki neposredno uporablja, je v 1. členu predloga republiškega zakona določba, 
da se norme temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov, ki so prevzete 
v republiški zakon, ne glede na to neposredno uporabljajo kot določbe temelj- 
nega zakona prevzete edino določbe, ki presegajo območje republike, kot so 
določbe, ki urejajo, kako jugoslovanski državljani, ki so zaposleni pri naših 
predstavništvih in organizacijah v tujini, oziroma pri tujih predstavništvih pri 
nas, obračunavajo prispevek od delovnega razmerja (45.—51. člen temeljnega 
zakona). V predlog republiškega zakona tudi niso prevzete-iz temeljnega zakona 
kazenske določbe, ker se bo za te uporabljal neposredno temeljni zakon. Prav 
tako tudi ni sprejet v predlog republiškega zakona 194. člen temeljnega zakona, 
ki določa, kateri zvezni predpisi prenehajo veljati z uveljavitvijo temeljnega 
zakona o prispevkih in davkih občanov. Namesto teh določb je v predlogu repu- 
bliškega zakona določilo1, v katerem so našteti republiški predpisi, ki bodo pre- 
nehali veljati z uveljavitvijo republiškega zakona o prispevkih in davkih 
občanov. 

Kaj je posebej urejeno z republiškim zakonom (dopolnilne norme, ki niso 
v temeljnem zakonu), je razvidno iz priloženega primerjalnega pregleda. 

Tako temeljni zakon, kot tudi predlog republiškega zakona ne vsebujeta 
vseh obveznosti, ki jih imajo občani do družbe, kot npr. taks in prometnih dav- 
kov. Ta materija bo obdelana in usklajena z ustavnimi določili v posebnih 
predpisih. 

Po vsebini je predlog republiškega zakona o prispevkih in davkih razdeljen 
na XVI. poglavij. Temeljni zakon ima XVII. poglavij, ker ima posebno poglavje 
za kazenske določbe, ki so v republiškem zakonu izpuščene. 

Po vsebini lahko predlog republiškega zakona, tako kot temeljni zakon, raz- 
delimo na štiri dele in sicer: 

1. Splošne določbe, ki vsebujejo načela, nanašajoča se na vse vrste pri- 
spevkov in davkov (I. in II. poglavje), 

2. določbe o posameznih prispevkih in davkih ter o krajevnem samopri- 
spevku (III. do XIV. poglavje), 

3. postopek za odmero in pobiranje prispevkov in davkov (XV. poglavje), 
4. prehodne in končne določbe (XVI. poglavje). 
V splošnih določbah so postavljena načela, kako se predpisujejo prispevki 

in davki. Uvodno načelo je, da so občani dolžni prispevati iz osebnih dohodkov 
in od premoženja družbi za kritje njenih materialnih potreb. Predlog zakona 
posebno poudarja, da je glavni vir dohodkov družbenih skupnosti dohodek, ki 
ga dosežejo občani z osebnim delom. Od dohodkov, ki jih dosežejo z osebnim 
delom, plačujejo občani prispevke, od dohodkov od premoženja in dopolnilnega 
dela drugih oseb ter od premoženja samega, plačujejo pa davke. 

Sedanje takse na proizvajalne priprave in predmete v državljanski lastnini 
bodo dobile naziv davkov, kar je edino pravilno, ker ta dajatev nima značaja 
takse, ki je načeloma plačilo za delo državnega organa. 

Republika oz. občine samostojno uvajajo prispevke in davke, ki so po zvez- 
nem zakonu njih dohodek in določajo stopnje. Pri tem morajo paziti na to, da 
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se prispevki oziroma davki določajo tako, da se zavezance spodbuja k večji pro- 
duktivnosti dela. Stopnje prispevkov in davkov se praviloma določijo za ve^ 
let. Prispevki in davki se odmerjajo za vse leto po stopnji, ki je veljala 1. janu- 
arja dotičnega leta. Izjema od tega pravila je možna le, če je kasnejša stopnja 
za zavezanca ugodnejša. Republika in občine lahko izdajajo predpise o opro- 
stitvah, prispevkov in davkov, ki so njih dohodek. Oprostitve in olajšave, pri- 
znane z zakonom ah z občinskim odlokom, izdanim na podlagi republiškega 
zakona o prispevkih in davkih občanov, veljajo tudi za dohodke, ki pripadajo 
federaciji in republiki. Začasne oprostitve ne vplivajo na davčni cenzus. Važno 
določilo v splošnih določbah je, da je treba v vsakem primeru zavezanca pis- 
meno obvestiti o njegovih prispevnih oziroma davčnih obveznostih. Pristojni 
občinski upravni organi bodo morali tedaj tudi zavezance od kmetijsitva pismeno 
obveščati O' njihovih obveznostih, kar se je dosedaj v večini občin opravljalo s 
skupnimi razglasi. 

Obvezno vodenje poslovnih knjig je po predlogu republiškega zakona ome- 
jeno le na tiste zavezance prispevka od obrtnih dejavnosti, ki opravljajo pro- 
izvodno' obrt v večjem obsegu in so presegli po občinski skupščini določeno vi- 
šino celotnega dohodka. Knjige morajo voditi tudi zavezanci od intelektualnih 
storitev, katerih dohodki znatno presegajo dohodke delavca ali uslužbenca 
ustrezne strokovne izobrazbe, zaposlenega pri državnem organu ali delovni orga- 
nizaciji. Za koliko morajo presegati te dohodke, določi občinska skupščina. 

Med splošnimi določbami je v predlogu zakona tudi deklaracija, da so ob- 
čani dolžni izpolnjevati svoje obveznosti do družbe, da se pa mora ugotavljanje 
in izterjavanje teh obveznosti opravljati tako, da se varujeta osebnost in dosto- 
janstvo občana in zavarujejo njegove zakonite pravice. 

2e po temeljnem zakonu je podana možnost prenašanja pomembnih pri- 
stojnosti na občine. Ta tendenca je še prav posebno poudarjena tudi v predlogu 
republiškega zakona, ker prepušča urejanje mnogih odnosov do občanov glede 
obveznosti do> družbe občinam. Republika pa si pridržuje le načelno* usmeritev 
predpisovanja prispevkov in davkov in sicer zopet samo toliko, kolikor naj bi 
bili ti odnosi na območju republike enotno urejeni. 

Predlog zakona določa glede posameznih prispevkov in davkov naslednje: 

1. Prispevek iz delovnega razmerja 

Prispevek iz delovnega razmerja ureja podrobno temeljni zakon, katerega 
določbe so prevzete v republiški zakon. V temeljnem zakonu so napovedani še 
posebni zvezni predpisi o tem, kaj se šteje za osebni dohodek in o načinu obra- 
čunavanja in plačevanja prispevka. Republiški zakon dodaja še nekatere opro- 
stitve in določbe glede plačevanja prispevka na podlagi pavšalnih osnov. Pri- 
spevke iz delovnega razmerja bodo plačevali po predlogu republiškega zakona 
tudi odvetniki, ki so zaposleni v odvetniških delovnih organizacijah. Menimo, 
da je tako stališče utemeljeno, ker opravljajo odvetniki po določilih zvezne 
ustave službo, ki je v interesu skupnosti. Odvetniki, ki so zaposleni v taki službi 
pravne pomoči, imajo pred javnostjo po dosedanjih predpisih sicer značaj 
samostojnega odvetnika, nasproti svoji pisarni pa položaj uslužbenca, ki oprav- 
lja službo na račun zavoda in prejema osebne dohodke tako, kakor pravni re- 
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ferent v gospodarski organizaciji. Njegovi prejemki imajo torej značaj pre- 
jemkov iz delovnega razmerja. 

Predlog zakona oprošča tega prispevka tudi vse prejemke, ki imajo značaj 
socialne ali kake druge pomoči. S temi prispevki so mišljene vse republiške, 
okrajne in občinske priznavalnine. Ti dohodki sicer nimajo značaja dohodkov iz 
delovnega razmerja, vendar pa jih navajamo- med oprostitvami, da se one- 
mogoči različno postopanje v praksi. Oprostitev plačevanja prispevka iz delov- 
nega razmerja se predlaga tudi za prejemke delavcev v invalidskih delavnicah 
za poklicno rehabilitacijo in zaposlitev invalidov in sicer 100%, če se ukvarjajo 
s poklicno rehabilitacijo ali če je pretežno število zaposlenih invalidov takšnih, 
ki jih ni mogoče rehabilitirati za kakršnokoli delovno mesto v rednem delov- 
nem procesu, za druge pa 80 °/o. Ta oprostitev bo veljala na podlagi 17. člena 
temeljnega zakona za zvezni, republiški in občinski prispevek. Podobno opro- 
stitev uživajo invalidske delavnice v naši republiki že sedaj. 

Na podlagi pavšalnih osnov naj bi se plačeval, kot se tudi doslej, prispevek 
iz osebnega dohodka od dohodkov odvetniških pripravnikov, gospodinjskih po- 
močnic, hišnikov, oseb, zaposlenih pri krajevnih skupnosti in osebnih dohodkov 
ribičev in lovcev, zaposlenih v lovskih oziroma ribiških podjetjih, zavodih in 
organizacijah in od dohodkov oseb, zaposlenih v domovih planinskih društev. 

Po temeljnem zakonu, kakor tudi po predlogu republiškega zakona, bo samo 
ena vrsta prispevkov iz delovnega razmerja za razliko od sedanjega sistema, ko 
se je posebej predpisoval redni, dopolnilni in izredni prispevek iz delovnega 
razmerja. 

Prispevek iz delovnega razmerja bo dohodek občine, kjer ima delavec stalno 
prebivališče. 

2. Prispevek od kmetijstva 

V temeljnem zakonu so v glavnem obdržana dosedanja načela za plače- 
vanje tega prispevka, tako glede zavezancev, kakor osnove za plačilo prispevka. 
Zadržan je sistem katastrskega dohodka kot osnove za odmero prispevka. Ta 
sistem je v veljavi že od leta 1954, ker se je izkazalo, da deluje obremenitev po 
tem kriteriju pozitivno, ker stimulira zavezance k višji proizvodnji, saj pre- 
pušča dohodke, dosežene iznad povprečja, zavezancem. Poleg tega nudi itaik si- 
stem zavezancem tudi določeno- pravno varnost, uvaja večjo stabilnost v 
odmerno1 politiko in podobno. Spremembe v proizvodnji, na tržišču, v lastnin- 
skih odnosih idr. narekujejo sicer občasno ponovno ugotavljanje katastrskega 
dohodka, vendar se osnovni principi s tem ne menjajo. 

Izjemo- od tega načela dopušča temeljni zakon le glede plačevanja prispevka 
na dohodke od gozdov, ko določa, da se z republiškim zakonom lahko uredi pla- 
čevanje prispevka za gozdne površine na kakšen drug način, in ne po katastr- 
skem dohodku. To določilo pa ne velja za zvezni prispevek, ki se bo moral zato 
še vedno odmerjati od katastrskega dohodka gozdov. 

V skladu z navedenim oslanja tudi predlog republiškega zakona odmero 
prispevka od kmetijstva načeloma na katastrski dohodek, izjemoma pa določa, 
da se za zasebne gozdove osnova za tisti del prispevka, ki pripada republiki in 
občinam, določa ob poseku, po vrednosti posekanega lesa v letu, za katero se 
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odmeri prispevek. Občinske skupščine določajo osnovo prispevka glede na raz- 
rede gozdov, ki jih določijo upoštevaje stroške za posek, spravilo in prevoz lesa 
ter za obnovo in vzdrževanje gozdov. Zaradi različnih pogojev in možnosti 
eksploatacije gozdov, dejanski dohodek namreč pogosto bistveno odstopa od 
vrednosti letnega povprečnega prirastka, na katerem temelji izračun katastr- 
skega dohodka. Prav to in dejstvo, da je v naši republiki še precejšnje število 
zasebnih kmetov, zlasti v višinskih predelih, ki posedujejo večje gozdne povr- 
šine, sta narekovala, da je naša republika že pred leti izposlovala spremembo 
zveznega predpisa v tem smislu, da je za odmero občinskih doklad katastrski 
dohodek gozdov tvoril samostojno davčno osnovo. Na tej osnovi je večina občin 
določala posebne stopnje občinskih doklad za gozdni katastrski dohodek. V ta- 
kih okoliščinah je bilo možno obremenjevati katastrski dohodek gozdov pri- 
marneje, večji del obveznosti pa se je pobiral v obliki prispevka od sečnje, ki 
se je odmerjal glede na dejanske dohodke ob poseku lesa. Za letošnje .leto pred- 
videvamo, da bo 76% obveznosti (2300 milijonov) odmerjenih pod naslovom 
prispevka od sečnje in le 24 % (724 milijonov) kot dohodnina oziroma občinska 
doklada. V novih okoliščinah bo delež po katastrskem dohodku gozdov pred- 
pisanih obveznosti še znatno manjši, ker bo znašal predvidoma le ca. 80 mili- 
jonov din (2% zvezni prispevek), vse ostale obveznosti pa bodo temeljile na 
dejanski realizaciji dohodka. Smatramo torej, da je predlagani sistem elastič- 
nejši in kot tak ustreznejši, zlasti v novih pogojih gospodarjenja z gozdovi 
v smislu novega zakona o gozdovih. 

Specifično ureditev je terjala nadalje določba temeljnega zakona, da so 
stopnje prispevka od kmetijstva enake za območje občine, republiški zakon pa 
lahko določa, da smejo biti stopnje od kmetijstva, ki jih predpisujejo občinske 
skupščine za posamezne katastrske občine nižje od enotnih stopenj, predpisanih 
za vse občine (64. člen temeljnega zakona), kar praktično pomeni, da so stopnje 
lahko različne. 

V naši republiki je že sedaj uvedena močno diferencirana obdavčitev v posa- 
meznih proizvodnih okoliših, katere namen je, čim izraziteje uveljaviti načelo, 
da je treba družbene dajatve zasebnih kmetovalcev vse bolj prilagoditi njihovi 
ekonomski zmogljivosti. Najrazličnejše možnosti proizvodnega sodelovanja z 
družbenim sektorjem, ugodni tržni pogoji in možnost intenzivne obdelave zem- 
ljišč s sodobnimi agrotehničnimi ukrepi so namreč postavili ravninske kmete 
v mnogo ugodnejši položaj od kmetov v višinskih in odročnih krajih, ki so 
zaradi slabih proizvodnih in ekonomskih pogojev v veliki meri pričeli opuščati 
svojo zemljo. Na višinskih kmetijah so v takih okoliščinah ostajali pretežno le 
starejši, za delo manj sposobni ljudje, že itak manj donosna in poleg tega še 
slabo obdelana zemljišča pa ne nudijo ustreznega dohodka za njihovo preživ- 
ljanje in kritje družbenih obveznosti. 

V dosedanjem sistemu, ko je bila dohodnina kot temeljna davščina odmer- 
jena po enotnih stopnjah za območje države, je bilo že omenjeno načelo — 
višino dajatev vse bolj prilagoditi ekonomski zmogljivosti zavezancev — treba 
realizirati s politiko predpisovanja občinskih doklad. Ta možnost je bila tudi 
pravno podana v temeljnem zakonu O' občinski dokladi in posebnem krajevnem 
prispevku, ki je dopuščal predpisovanje različnih stopenj občinskih doklad po 
katastrskih občinah. Kako pomembno vlogo so pri tem lahko odigrale občinske 
doklade, nam nazorno prikaže naslednji pregled o plačilih dohodnine in ob- 
činske doklade od kmetijstva za preteklo obdobje: 
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Leto Dohodnina ^oklada* Skupaj 3 :4 

1954 2602 — 2602 — 
1955 2825 260 3085 8 
1956 2926 921 3847 24 
1957 3329 1036 4365 24 
1958 3280 1806 5086 36 
1959 2336 3844 6180 62 
1960 2575 3440 6015 57 
1961 2528 3690 6218 59 
1962 2408 4295 6703 64 
1963 2532 4547 7079 64 
1964 2463 4880 7343 67 

Kakor je razvidno, je bilo v letu 1964 že 67 °/o kmečkih davščin odmerjeno 
v obliki občinskih doklad, ki so, kakor že navedeno, bile predpisane z različnimi 
stopnjami za posamezna območja občin. 

Problem pravilne porazdelitve davščin je bil še s posebno pozornostjo ure- 
jevan v preteklem in tekočem letu. Zavzeto je bilo stališče, da je treba to 
vprašanje reševati načeloma entno za vse območje naše republike. Koit 
osrednji problem je bilo treba rešiti vprašanje, kako doseči ob predpisovanju 
občinskih doklad (stopnje dohodnine so bile enake za območje SFRJ) gospodar- 
skim razmeram ustrezno diferenciacijo. Okrajne in občinske skupščine so bile 
zato pozvane, naj po enotnih kriterijih za vso republiko razdelijo svoja območja 
na štiri proizvodne okoliše in to od I., ki zajema ravninske predele, kjer je možna 
strojna obdelava, kjer so dobre prometne zveze, ugodni tržni pogoji in podobno, 
do IV., višinskega, s posebno slabimi ekonomskimi in proizvodnimi pogoji, 
oddaljenega od tržišča, z neustreznimi prometnimi zvezami ipd. Za navedene 
okoliše so bili priporočani tudi primerni razponi občinskih doklad. 

V opisanih okoliščinah so bile po proizvodnih okoliših odmerjene davščine 
za leto 1964 v razmerju, kot kaže naslednji pregled za SR Slovenijo: 

v milijonih 

nMi, Dohod- Struk- Struk- „k , Struk- 
hodek" nlna tura klada" tura skuPa3 tura 

I 23 586 24 2116 43 2702 37 
II 31 770 31 1810 37 2580 35 
III 24 589 24 676 14 1265 17 
IV 22 518 21 278 6 796 11 
SRS 100 2463 100 4880 100 7343 100 

% obremenitev katastrskega dohodka 
Okoliš občinska i dohodnina skupa] 

I 15 55 70 
II 15 34 49 
III 14 16 30 
IV 14 7 21 
SRS 14,5 28,5 43 
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Ce primerjamo udeležbo posameznih okolišev v katastrskem dohodku in 
v masi davščin, ugotovimo, da daje znaten del davščin predvsem I. okoliš, ki 
je v katastrskem dohodku udeležen le s 23 % (kolona 2), v davščinah pa s 37% 
(kolona 8). Nasprotno temu je IV. okoliš udeležen v katastrskem dohodku z 22 %, 
v davščinah pa le z 11'%. Prikaz odstotkov obdavčitve kaže, da so občine v 
dokajšnji meri upoštevale zgoraj omenjena priporočila, saj znaša povprečna 
občinska doklada v I. okolišu 55 % katastrskega dohodka (kolona 10), v IV. 
okolišu pa le 7%. Razmerje dejansko doseženih dohodkov oziroma možnosti 
doseganja dohodkov v odnosu na katastrski dohodek pa terja v bodoče še izra- 
zitejšo diferenciacijo predpisovanja obveznosti po proizvodnih okoliših. 

Opisana politika predpisovanja družbenih obveznosti naj bi dobila svoje 
mesto tudi v novem republiškem zakonu. Temeljni zakon to omogoča v določbi 
64. člena in se zato< v predlogu republiškega zakona odreja, da predpišejo ob- 
činske skupščine lahko tudi nižje stopnje za prispevke od kmetijstva za posa- 
mezne proizvodne okoliše, za kar so podani utemeljeni razlogi glede na različne 
ekonomske pogoje. 

V. nadaljevanju določa predlog zakona tudi kriterije, po katerih naj razde^- 
lijo občinske skupščine svoja območja v proizvodne okoliše. Kriteriji za določanje 
okolišev naj bi bili enaki za območje republike, da se s tem zagotovi načeloma 
enotno politiko predpisovanja prispevkov do posameznih okolišev, ki jih bodo 
glede na v zakonu nakazane splošne kriterije po temeljiti proučitvi svojega 
območja določile občine. 

Po predlogu republiškega zakona se prispevek od kmetijstva ne odmeri 
zavezancu, katerega katastrski dohodek od vseh zemljišč, ki jih poseduje, ne 
presega 50 000 din. Predlagana oprostitev ima predvsem namen, da se oprosti 
odmerjanje prispevkov številnim zavezancem z malim katastrskim dohodkom. 1 

Kolikor se predlagani dohodkovni cenzus nanaša na zavezance v ravninskih 
predelih, bi to v povprečju predstavljalo ca. 57 arov obdelovalne površine, to 
je v povprečju 15 arov njih boljše kvalitete, 20 arov travnikov iin 15 arov paš- 
nikov. Seveda pa bodo tudi iti zavezanci plačevali prispevek od kmetijstva od 
dohodkov od gozda, doseženega ob poseku lesa. 

Ocenjujemo, da bi s to določbo izpadla odmera prispevkov za ca. 107 000 
(ali 43%) zavezancev, ki so v dosedanjem sistemu plačevali povprečno po 
3300 din davščin na leto. Predlagana oprostitev bi predstavljala v SR Sloveniji 
oa. 350 milijonov izpada proračunskih dohodkov, t. j. 5 % prispevkov od kme- 
tij sitva. Pripominjamo^, da bi uvedba predlagane oprostitve, predstavljala tudi 
občutno delovno razbremenitev za odmerne organe, saj bi se posli v zvezi z 
odmero prispevka od kmetijstva zmanjšali za okoli 40 %. 

Po predlogu republiškega zakona naj bi se zasebnim proizvajalcem ne pred- 
pisovalo prispevka od kmetijstva od katastrskega dohodka zemljišč v IV. pro- 
izvodnem okolišu. Predlagana oprostitev naj bi med drugim zavrla proces opu- 
ščanja teh zemljišč in prehajanja kmetov v. nižino. Pač pa bi lastniki teh 
zemljišč še nadalje plačevali prispevek od dokodkov od gozda, ugotovljenih po 
vrednosti posekanega lesa, ko se tak dohodek dejansko ustvari. 

Od skupnih površin zasebnega sektorja odpade na IV. okoliš 40,6 % površin, 
in to 289 256 ha negozdnih ter 272 289 ha gozdnih površin. Katastrski dohodek 
teh površin pa predstavlja le 20,1 % celotnega KD zemljišč zasebnega sektorja. 

Posamezne katastrske kulture so v IV. okolišu zapopadene kot sledi: 
njive 61 872 ha ali 23 %, travniki 125 854 ha ah 42 %, sadovnjaki 5618 ha 

ali 20 %, vinogradi 4902 ha ali 25 %, vrtovi 214 ha ali 12 %, pašniki 90 537 ha 
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ali 53 ®/o, trstičjia in močvirja 259 ha ali 39 °/o, gozdovi 272 289 ha ali 48% 
od celotnih površin navedenih kulitur zasebnega sektorja v SR Sloveniji. 
Razmeroma visoka udeležba IV. okoliša v vinogradih (25 °/o) in delno sadovnjakih 
(20,0/o) kaže na to, da bodo morale nekatere občine razvrščanje zemljišč v 
okoliše ponovno proučiti. 

Novo izračunani katastrski dohodek zasebnih zemljišč (po še nepotrjenih 
lestvicah KD) IV. okoliša znaša 8712 milijonov ali 20,1 ®/o katastrskega dohodka 
vseh zasebnih površin v SR Sloveniji, od česar odpade na negozdne površine 
7106 milijonov in ha gozdove 1607 milijonov. 

Po predvidevanjih za leto 1965 (brez upoštevanja predlaganih oprostitev) 
bi na ta zemljišča odpadlo 689 milijonov prispevkov od kmetijstva. V tej vsoti 
je vključen tudi tisti del prispevka, ki bi se odmerjal po vrednosti posekanega 
lesa in ne po katastrskem dohodku, in ki znaša ca. 173 milijonov, kateri bi se 
odmerjal tudi v bodoče. Iz naslova oprostitve zavezancev z do 50 000 katastr- 
skega dohodka bi izpadlo v tem okolišu ca. 23 000 zavezancev s predvidoma 
34 milijonov prispevka. Predlog naj bi se proizvajalcem v IV. okolišu od katastr- 
skega dohodka (gozdnih in negozdnih površin) ne predpisovalo prispevka od 
kmetijstva, bi torej predstavljal izpad proračunskih dohodkov v višini 482 
milijonov dinarjev (450 milijonov od obdelovalnih površin za občinske proračune 
in 32 milijonov od KD gozda po zveznih stopnjah). Predlagana oprostitev bi 
bila priznana ca. 30 000 višinskim kmetom. 

Po predlogu bi bili, kot že omenjeno, zavezanci IV. okoliša oproščeni tudi 
plačevanja prispevka od katastrskega dohodka gozdnih površin, po stopnjah, 
ki jih bo predpisala zveza, ker skladno s 17. členom temeljnega zakona veljajo 
z republiškim zakonom priznane oprostitve tudi za dohodke, ki na območju 
republike pripadajo federaciji. 

Predlagana oprostitev kot stvarna oprostitev oprošča plačila prispevka povr- 
šine IV. okoliša, ne glede na to, ali ima lastnik oproščenega zemljišča tudi še 
zemljišča v kakem drugem okolišu. V tem primeru bi plačal prispevek le od 
zemljišč v drugih okoliših. 

Finančni rezultat predlagane oprostitve za četrti okoliiš nam nudi nasled- 
nji pregled: 

Prvotno predvideva obremenitev za četrti 
okoliš  689 milijonov 

Zmanjšanje zaradi izpada zavezancev z do 
50 000 din KD  34 milijonov 

Zmanjšanje zaradi splošne oprostitve za četrti 
okoliš  482 milijonov —516 milijonov 

Ostane za obremenitev s prispevkom na do- 
hodke od poseka lesa v IV. okolišu ... 173 milijonov 

Predlog zakona pooblašča občinske skupščine, da zaradi pospeševanja živi- 
noreje lahko predpišejo posebne olajšave pri plačevanju prispevka tudi kmetom 
v tretjem proizvodnem okolišu. Olajšava bi se priznavala le tistim posameznim 
kmetom, ki so z načrtnejšim gospodarjenjem in večjo prizadevnostjo dosegli 
večje uspehe na področju živinorejske proizvodnje. Namen olajšave je pospe- 
ševati živinorejo, ki zlasti v sedanjem času predstavlja najbistvenejšo obliko 
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blagovne proizvodnje kmetijskih gospodarstev in katere razvoj je ustrezno 
pogojen v tretjem proizvodnem okolišu. Glede na stimulativno funkcijo^ ki 
naj bi jo odigrala, bi morala biti olajšava določena v obliki, ko se obseg olajšave 
povečuje odvisno od tega, v koliki meri je proizvajalec dosegel večje proizvodne 
uspehe. 

Da bi se stimulirala dolgoročna zakupna razmerja med občani kot zakupo- 
dajalci in kmetijskimi delovnimi organizacijami kot zakupojemalci, je vnesena 
v predlog republiškega zakona odločba, da se od zemljišč, ki so dana v zakup 
delovnim organizacijam za najmanj štiri leta, prispevki od kmetijstva ne pla- 
čujejo. 

Predlog republiškega zakona določa začasne oprostitve plačevanja prispev- 
kov za zemljišča, ki so bila za kmetijstvo neuporabna, po- so s posebnimi inve- 
sticijami postala uporabna, za zemljišča, na katerih se zasadijo novi vinogradi 
ali sadovnjaki, in zemljišča, ki se pogozdijo. Ta zemljišča se lahko oprostijo 
prispevkov za največ 10 let, pogozdena zemljišča pa do 20 let pod pogojem, da 
so bila vsa dela opravljena po navodilih in pod nadzorstvom za kmetijstvo in 
gozdarstvo pristojnega organa. Oprostitev za gozdove po tej določbi bo veljala 
samo za prispevek, ki pripada zvezi in ki se še nadalje odmerja na podlagi 
katastrskega dohodka, medtem ko za prispevek, ki ga določi republika in občine, 
ne pride v poštev, ker od na novo' zasajenega gozda lastnik nima dohodkov in 
tedaj tudi ne bo plačeval prispevkov. Natančnejše določbe glede določitve 
zemljišč, pogojev za oprostitev ter časa oprostitve v mejah določenih rokov 
predpišejo' občinske' skupščine. 

Predlog zakona prepušča občinam, da z odlokom določijo olajšave zaradi 
preživljanja številne družine in dela nezmožnih oseb, zaradi pomanjkanja dela- 
zmožnih oseb v družini in zaradi izrednih izdatkov, ki jih je povzročila bolezen 
ali smrt v družini. Občinam je tudi prepuščeno, da predpišejo način priznanja 
olajšav, če je bil donos kmetijskih zemljišč zmanjšan zaradi elementarnih nezgod, 
rastlinskih bolezni ali drugih škodljivcev in izrednih dogodkov, kakor tudi, da 
se lahko zmanjša katastrski dohodek zemljišč, katerih izkoriščanje je z odredbo 
pristojnega organa omejeno1, kar pride v poštev v obmejnem pasu. Prav tako 
lahko občinske skupščine predpišejo oprostitve oziroma olajšave za zemljišča 
pod visokonapetostnimi daljnovodi, če in kolikor je možnost obdelave teh zem- 
ljišč ovirana. 

3. Prispevek od obrtnih dejavnosti 

Določbe o prispevku od obrtnih dejavnosti v predlogu republiškega zakona 
dopolnjujejo določbe temeljnega zakona, ki nekaterih razmerij ni dokončno 
uredil. Pri tem se je zasledovalo dosledno upoštevanje in uveljavljanje vseh 
tistih teženj, ki so že v preteklem letu narekovale bistveno spremembo davčne 
politike do zasebnega obrtništva in gostinstva. Zaradi nazadovanja zasebne 
obrtne dejavnosti, gostinstva in drugih samostojnih poklicev v sklopu našega 
gospodarskega razvoja in potrebe po teh storitvah je bila že v preteklem in 
prav tako letošnjem letu naglašena do teh dejavnosti taka davčna politika, ki 
bo pospeševala njih razvoj. 

Na podlagi omenjenih prizadevanj in ob sočasnem vplivu novega zakona 
o obrtnih delavnicah samostojnih obrtnikov, ki je dal tudi določeno jamstvo za 
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ureditev pravnega statusa samostojnih obrtnikov, je bilo že v preteklem letu 
opaziti, da se je upadanje števila zasebnih obrtnih delavnic, ki je bilo v zadnjih 
letih zelo občutno, v tem letu zaustavilo. Tako beležimo: 

31. 12. 1956 14 037 zasebnih obrtnih delavnic 
31. 12. 1960 12 784 zasebnih obrtnih delavnic 
31. 12. 1961 12 241 zasebnih obrtnih delavnic 
31. 12. 1962 9 545 zasebnih obrtnih delavnic 
30. 6. 1963 9 560 zasebnih obrtnih delavnic 
31. 12. 1963 9 948 zasebnih obrtnih delavnic 
30. 6. 1964 10 251 zasebnih obrtnih delavnic 

in 706 oseb, ki opravljaja obrtne 
storitve kot postranski poklic. 

Zmanjšalo se je tudi število začasnih, t. j. za več kot 6 mesecev odjavljenih 
obrtnih delavnic. 

Primerjava obdavčitve obrtnikov-pavšalistov za leto 1964 v odnosu na leto 
1962, to je čas pred uveljavitvijo opisanih načel, nudi tole sliko: 

Leto Število 
zavezancev Indeks Povprečna 

dohodnina 

1962 
1964 

4363 
5353 

100 
123 

30 228 
25 621 

100 
85 

Povprečna 
doklada Indeks Povprečna 

skupna obdavčitev Indeks 

11 777 
8 942 

100 
76 

42 005 
34 563 

100 
82 

Odmerjena povprečna dohodnina je za 15 fl/o in občinska doklada celo za 
24 «/o. nižja od odmere za leto 1962. Povprečna skupna obremenitev z dohodnino 
in občinsko doklado je za 7442 din ali 18% nižja od leta 1962. 

Podobno gibanje obveznosti zasledimo tudi pri ostalih zavezancih, ki jih 
obdavčujemo po preteku leta od dohodkov, doseženih v preteklem letu. 

Pri sestavi predloga republiškega zakona se je na področju odmere pri- 
spevkov od obrtne dejavnosti težilo za tem, da se v čim večji meri že v samem 
predpisu izrazijo v preteklem letu začrtane smernice za davčno politiko do 
obrtništva. 

Že temeljni zakon določa, da se prispevek od obrtne dejavnosti lahko 
odmerja od pavšalne osnove, v pavšalnem znesku, v odstotku od posameznega 
kosmatega dohodka in od ugotovljenega dejanskega osebnega dohodka. Temeljni 
zakon določa tudi, da se odmerja prispevek od storitvenih obrti na podlagi 
pavšalne osnove, za proizvodno obrt pa na podlagi ugotovljenega dejanskega 
dohodka. Izjemoma pa se lahko določi, da se tudi za določene proizvodne dejav- 
nosti predpiše prispevek na podlagi pavšalne osnove oziroma, da se za določene 
storitvene dejavnosti lahko predpiše plačevanje prispevka na podlagi ugotov- 
ljene dejanske osnove. Predlog republiškega zakona pooblašča občinske skup- 
ščine, da lahko predpišejo za posamezne proizvodne dejavnosti, da se prispevek 
od njih plačuje po pavšalni letni osnovi. Poleg tega predlog zakona še ureja 

22 
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vprašanje, v kakšnih primerih se letna pavšalna osnova tudi še med letom 
lahko zmanjša (smrt, bolezen, orožne vaje ali drugi dohodki, ki niso bili odvisni 
od volje zavezanca). Ne predvideva pa republiški zakon možnosti, da plačujejo 
določene storitvene dejavnosti prispevke po ugotovljenih dejanskih osnovah. 
Namen teh določb je, da se prav vse storitvene obrti obdavčujejo od pavšalnih 
osnov. Iz istih razlogov je v predlogu zakona tudi določba, da se zasebna 
gostišča obravnavajo glede obdavčenja kot storitvena obrtna dejavnost, ki se 
obdavčuje od pavšalnih osnov. 

Temeljni zakon določa, da se pavšalne osnove za prispevke od obrtne dejav- 
nosti določi do višine povprečnega letnega osebnega dohodka delavca ustrezne 
strokovne izobrazbe iste dejavnosti in da osnova za prispevek od obrtnih dejav- 
nosti, ki se določa po dejanskem osebnem dohodku zavezanca, praviloma ne 
sme znašati manj, kot znaša navedeni letni osebni dohodek. Predlog republiškega 
zakona dopolnjuje to določbo s tem, da določijo višino teh osnov po raznih 
strokah občinske skupščine za vsako leto' posebej. 

Kdo plačuje prispevek od obrtne dejavnosti v pavšalnem znesku, v načelu 
določa že temeljni zakon. Zaradi jasnosti našteje republiški predlog nekatere 
kategorije oseb, katerim naj se odmerja prispevek v pavšalnem znesku. Med 
take zavezance se uvrščajo zlasti podeželski obrtniki in gostilničarji, ki se pre- 
težno bavijo s kmetijstvom in pa osebe, ki se ukvarjajo z obrtnimi storitvami 
kot s postranskim poklicem. Za določitev višine prispevkov v pavšalnem znesku 
so pooblaščene občine. S tem je občinam omogočeno, da vodijo samostojno 
davčno politiko pri določanju pavšalnih osnov in predpisovanju prispevkov 
v pavšalnih zneskih. 

Predlog republiškega zakona prepušča občinam obdavčitev dohodkov od iz- 
koriščanja zemljišč v nekmetijske namene (kopanje peska, gline, žganje apna 
itd.), če smatrajo obdavčitev takega dohodka za potrebno in to le, kolikor 
tovrstni dohodki presegajo po občinski skupščini določeno višino. Tovrstne 
dohodke manjšega obsega se obravnava kot običajne, ki so obseženi že v kata- 
strskem dohodku in naj zato ne bi bili posebej obremenjeni s prispevki. Osnutek 
ne predvideva obdavčitve za tako imenovano postransko kmetijsko dejavnost, 
kakor je reja perutnine, čebelarjenje, domača obrt itd. Oprostitev ima namen 
pospeševati te dejavnosti. 

Temeljni zakon le načeloma pove, od katerih dejavnosti se plačuje prispevek 
v odstotku od vsakega posameznega kosmatega dohodka. Republiški zakon 
našteva te dejavnosti. Gre predvsem za dohodke, ki jih dosegajo občani s pri- 
ložnostnim opravljanjem storitev državnim organom ali delovnim in drugim 
organizacijam ali za dohodke od postranskih kmetijskih dejavnosti, ki jih dose^ 
gajo pri teh organih. Prispevek se torej odmerja od posameznega doseženega 
kosmatega dohodka. Pri tem je opuščeno dosedanje obdavčenje dobitkov pri 
stavah in igrah na srečo ter dobitkov loterij. 

Temeljni zakon določa, da se z republiškim zakonom lahko naloži, zave- 
zancem obveznost vodenja poslovnih knjig. Pravilno vodene poslovne knjige je 
namreč obvezno upoštevati glede odmere prispevkov, dokler se ne dokaže na- 
sprotno. Na tej osnovi naj bi se izgrajeval pravilen odnos zavezancev glede 
lastnih obveznosti do družbe. Po predlogu republiškega zakona naj bi poslovne 
knjige vodili tisti zavezanci, ki so v preteklem letu presegli po občinski skupščini 
določeno višino celotnega dohodka. Pod celotnim dohodkom je mišljen ves do- 
hodek, ki ga je zavezanec s svojo dejavnostjo dosegel v letu, za katero se 
odmerja prispevek, skupno s stroški, ki so bili potrebni za dosego dohodka. 
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Predlog našteva tudi knjige, ki so jih taki zavezanci dolžni voditi. Omejuje se 
na minimalno število knjig, z namenom, da se odpravi sedanji komplicirani 
način vodenja poslovnih knjig. Za izdajo navodila o vodenju poslovnih knjig 
in kako se ugotavlja njihova verodostojnost pooblašča predlog zakona Republiški 
sekretariat za finance. 

Iz vsega navedenega izhaja, da je tudi na področju predpisovanja prispevkov 
od gospodarskih dejavnosti izvedena odločna decentralizacija in da zavzemajo 
vse pomembnejšo vlogo na tem področju občinske skupščine. 

4. Prispevek od intelektualnih storitev 

Prispevku od intelektualnih storitev so zavezani dohodki, ki jih doseže 
občan s samostojnim opravljanjem intelektualnih in drugih negospodarskih 
storitev, torej dohodki, ki ne izvirajo iz delovnega razmerja oziroma od obrtne 
ali kake druge gospodarske dejavnosti. Ti dohodki tudi nimajo značaja avtorske 
dejavnosti. 

Predlog zakona našteva poklice, katerih dohodki so zavezani temu prispevku. 
Od odvetnikov plačujejo ta prispevek1 samo samostojni odvetniki, ne pa tudi 
odvetniki, zaposleni v odvetniških delovnih organizacijah — zavodih za pravno 
pomoč, in drugih podobnih zavodih. 

Osnova za ta prispevek praviloma ne sme biti nižja od celotnega dohodka 
ustreznega delavca ah uslužbenca. Predlog zakona pooblašča občinske skupščine, 
da določijo, koliko znašajo take najmanjše letne osnove. 

Dejanska osnova za odmero tega prispevka se ugotovi tako, da se od celot- 
nega dohodka odštejejo' stroški, ki so bili zanj potrebni. 

Za zavezance tega prispevka, katerih delovna storilnost je zmanjšana ali 
če ne opravljajo storitev poln delovni čas, se bodo lahko določile osnove v višini 
dejansko doseženih dohodkov ali pa prispevek v pavšalnem znesku. Pri takih 
zavezancih ne bodo torej veljali za osnovo letni povprečni osebni dohodki ustrez- 
nega delavca ali uslužbenca. 

Stopnja prispevka od intelektualnih storitev bo smela dosegati največ sto- 
penj, ki so predpisane za prispevek iz delovnega razmerja. Predlog tudi določa, 
katerim zavezancem prispevka od intelektualnih storitev lahko občina naloži 
obveznosti voditi knjigo' dohodkov in izdatkov. 

5. Prispevek od avtorskih pravic 

Predlog zakona ureja, kdo je zavezanec tega prispevka, kaj je osnova za 
odmero prispevka; nadalje, da se od nagrad, ki se dajejo na podlagi predpisov 
družbeno-političnih skupnosti za uspehe v znanosti in umetnosti kot posebno 
družbeno priznanje, od nagrad za življenjsko^ delo, ki se dajejo kot posebno 
priznanje znanstvenikom in umetnikom, ter od dohodkov od jubilejnih izdaj 
celotnih književnih, znanstvenih in drugih del, ne plačuje ta prispevek. Dalje 
je urejeno vprašanje plačevanja prispevka od honorarjev za dela uporabne 
umetnosti, ki se plačuje samo od tistega števila izvodov, ki se štejejo za izvirnik, 
dočim se bo od dohodkov tisitih izdelkov, ki se ne štejejo za izvirnik, plačeval 
prispevek od obrtnih dejavnosti. Natančneje določi tudi, od kakšnih dohodkov 
se plačuje ta prispevek, oziroma od katerih se ne plačuje. Ta prispevek se ne 

22* 
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plačuje od dohodkov od iznajdb, ki niso patentirane in tudi ne od dohodkov, 
ki jih imajo posamezniki od organizacij, pri katerih so v delovnem razmerju 
za avtorska dela, ki so jih izvršili kot svojo službeno dolžnost in pa zavezanci 
prispevka od obrtne dejavnosti, ah od intelektualnih storitev za dela v okviru 
njihove dejavnosti. Kaj se šteje za avtorsko delo in tudi druge določbe glede 
tega, je urejeno s posebnim zakonom o avtorskih pravicah. 

Predlog republiškega zakona natančneje obravnava tiste stroške, za katere 
se zmanjšuje bruto honorar pri ugotavljanju prispevne osnove. Ker obračuna- 
vajo in plačujejo ta prispevek izplačevalci avtorskega honorarja, menimo, da 
mora biti vprašanje stroškov urejeno v republiki enotno. Stroški, ki se upošte- 
vajo pri ugotavljanju osnove, so normirani in znašajo po predlogu 30 %>, če pa 
se dokažejo višji stroški, se upoštevajo tudi ti višji stroški. 

6. Prispevek iz skupnega dohodka občanov 

Zavezanec prispevka iz skupnega dohodka je občan, ki ima iz vseh virov, 
od katerih se plačujejo prispevki in davki, čisti dohodek, ki presega znesek, 
določen z zveznim; zakonom.. Čisti dohodek se ugoitovi tako, da se seštejejo 
osebni dohodki iz vseh virov, od tega pa se odbijejo vsi prispevki oziroma 
davki. 

Ce ima zavezanec osebne dohodke od kmetijstva, pride v njegov skupen 
dohodek, samo del osebnega dohodka od kmetijstva, ki odpade nanj v sorazmerju 
s številom nad 18 let starih članov njegovega gospodinjstva. 

Osebni dohodek od dela, iz katerega se plačuje prispevek od avtorskih 
pravic, ki ga je avtor ustvarjal več kot eno leto, se na zahtevo zavezanca razdeli 
na toliko let, kolikor let je avtor delo ustvarjal, vendar največ na pet let. Ta 
določba je v zakonu zato, ker so stopnje tega prispevka progresivne in se z raz^- 
delitvijo osebnega dohodka na več let progresija zmanjša. 

7. Davek od stavb 

Republiški zakon ne obravnava ta davek obširneje in prepušča urejanje te 
materije občinam, ker je davek od stavb samo občinski dohodek. 

Obveznost plačevanja davka od stavb je uvedeno s temeljnim zakonom. 
Predlog republiškega zakona pooblašča občinske skupščine, da lahko oproste 

tega davka stavbe na deželi, ki se ne dajejo v najem. Po sedanjih predpisih so 
bile obdavčene vse stanovanjske hiše po vaseh, če so izpolnjevale minimalne 
higienske in gradbene pogoje. Obdavčitev hiš po vaseh je imela namen zago- 
toviti sredstva za občinske stanovanjske sklade, kamor se je stekala dohodnina 
od stavb. Proti obdavčitvi hiš na vaseh pa govori več razlogov in sicer, da so 
nove hiše itak oproščene za dobo 25 let, stare stavbe po vaseh pa so v slabem 
stanju in se uporabljajo delno za stanovanje, delno pa tudi kot shrambe kme- 
tijskih pridelkov, poleg tega pa so zaradi prehajanja delovne sile v mesta, zlasti 
v hribovskih predelih, več ali manj prazne oziroma slabo zasedene. Proti temu 
davku SO' bili tudi prigovori, ko se je leta 1960 uvedel, ker kmečke hiše pred 
tem časom sploh niso bile obdavčene, razen če so se dajale v najem. Razlogov 
je torej dovolj, da se odločitev o tem ali naj bodo stanovanjske hiše na vasi 
obdavčene ali ne, prepusti občinskim skupščinam. 
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Davčna osnova je enoletna stanarina oziroma najemna vrednost stavbe 
zmanjšana za stroške upravljanja in vzdrževanja. 

Stopnjo davka določi samo občinska skupščina, ker je to njen dohodek. 
Davka so opreščene cerkve, samostani, župnijske pisarne in drugi prostori, 

ki služijo cerkvenim potrebam, vikend hišice, če se ne dajejo v najem in kme- 
tijske gospodarske zgradbe. , 

Nove hiše so po osnutku oproščene davka od stavb za dobo 25 let. 

8. Davek od premoženja 

Davek od premoženja plačuje občan, ki ima dohodke od premoženja in pre- 
moženjskih pravic, če od takih dohodkov ne plačuje kakega drugega davka. 
Semkaj spadajo na primer zakupnine za inventar in drugi podobni dohodki. 
Davek od premoženja plačuje tudi občan, ki doseže dohodke s prodajo stvari 
večje ali trajnejše uporabne vrednosti, ki je bila kupljena z namenom pre- 
prodaje. 

Davčna osnova je celoten dohodek, znižan za stroške, ki so bili zanj potrebni. 
Tega davka so oproščeni prejemki iz življenjskega zavarovanja in zavarovanja 
za doživetje, obresti in dobitki državnih posojil ter obresti in drugi dohodki 
od hranilnih vlog. 

Davek od premoženja je dohodek občin, zato predpišejo stopnje zanj samo 
občine. 

9. Davek na dediščine in darila 

Predlog zakona določa, da se davek na dediščine in darila plačuje samo od 
podedovanih ali podarjenih nepremičnin, ne pa tudi od premičnin. 

Premičnine se niso obdavčevale tudi že po sedanjih predpisih, ker je pre- 
mično premoženje težko ugotavljati in ga dediči oziroma obdarjenci lahko pri- 
krijejo pred finančnimi organi, s tem davkom pa se obdavčujejo darila v de- 
narju, prejeta iz tujine. 

Po predlogu republiškega zakona se ne bo obdavčevala pravica do začasnega 
oziroma dosmrtnega užitka nepremičnin, ker so to v naši republiki redki 
primeri in ker se s pravico do užitka ne prenaša lastninska pravica do nepre- 
mičnine. 

Osnova za davek na dediščine in darila je prometna vrednost podedovanega 
ali v dar prejeta nepremičnega premoženja po odbitku dolgov, stroškov in 
bremen, ki odpadejo na premoženje, od katerega se ta davek plačuje. 

Osnovo' tega davka in tudi oprostitev določa že zvezni zakon. Zato dodaja 
republiški predlog le nekaj določb, ki urejajo, kako se ugotovi čista vrednost 
dediščine ali darila, in kdaj nastane davčna obveznost in primer, če se dedič 
odpove dediščini, ter da se vrednost daril, prejetih v teku enega leta združuje 
v eno davčno osnovo, kar je pomembno zaradi pravilne uporabe davčne stopnje. 

Zaradi jasnosti pri odmeri davka na dediščine in darila dodaja predlog 
republiškega zakona določilo, da se šteje v primeru, ko prevzame dedič ali 
obdarjenec, ki ni zakoniti dedič, na sebe na nepremičnino vezana bremena, ta 
pravni poseg do višine prevzetih bremen glede obveznosti do družbe za kupo- 
prodajo. Taki primeri se pojavljajo zelo pogosto pri izročilnih pogodbah. Ta 
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davek se plača tudi ob razdelitvi solastnine, če del, ki ga je posameznik prejel 
brez odplačila, presega del, ki bi mu pripadal iz solastništva. 

Davek na dediščine in darila ne bodo plačevali dediči oziroma obdarjenci, 
ki so z zapustnikom oziroma darovalcem v prvem dednem redu, davka bo 
oproščeno kmetijsko zemljišče, če ga bo podedoval ali dobil v dar dedič oziroma 
obdarjenec, ki je z zapustnikom oziroma darovalcem v drugem dednem redu, 
če je živel z njim v skupnem gospodinjstvu in če mu je kmetijstvo glavni 
poklic. Dedič oziroma obdarjenec drugega dednega reda tudi ne bo plačeval 
davka za eno stanovanje, če je živel z zapustnikom oziroma darovalcem v skup- 
nem gospodinjstvu. 

V predlogu zakona je izrecno- določeno, da se ta davek tudi ne plača v 
primeru, če se premoženje odstopi družbeno-politični skupnosti. 

Davčne stopnje morajo biti progresivne in jih predpiše republika. 

10. Davek na proizvajalna orodja v kmetijstvu 

Davek na proizvajalna orodja v kmetijstvu uvaja temeljni zakon. Repu- 
bliški zakon natančneje do'loča, od katerih priprav se ta davek plačuje, medtem 
ko določanje višine davka za posamezne proizvajalne priprave prepušča 
občinam. 

11. Davek na tujo delovno silo 

Davek na tujo delovno silo bodo po predlogu zakona plačevali vsi prispevni 
zavezanci, ki v svoji pridobitni dejavnosti uporabljajo tujo delovno silo. Po 
dosedanjih predpisih so ta davek plačevali samo kmetje in obrtniki, ki so imeli 
zaposleno tujo delovno silo. Po predlogu bodo ta davek plačevali tudi vsi drugi, 
tedaj tudi gostilničarji in intelektualni poklici, če se bodo v svoji dejavnosti 
posluževali tuje delovne sile. Pri gostilničarjih bo s tem dana možnost, da se 
pravilno obdavčijo dohodki večjih gostišč, ki v večji meri zaposlujejo tujo 
delovno silo, kar s prispevkov od obrtnih dejavnosti ne bi bilo mogoče, ker se 
zasebna gostišča štejejo za storitveno dejavnost, ki plačujejo prispevke na pod- 
lagi pavšalnih osnov. 

Stopnjo davka na tujo delovno silo določa občinska skupščina v odstotku 
na tuji delovni sili izplačanega kosmatega dohodka. Ta davek je v celoti dohodek 
občine. Predlog republiškega zakona določa, da morajo občine pri določitvi 
stopenj upoštevati ekonomske pogoje posameznih dejavnosti. Za obrtne dejav- 
nosti, ki plačujejo prispevke na podlagi pavšalne osnove, določijo občine davek 
v pavšalnih zneskih za vsakega zaposlenega delavca. S tako ureditvijo se daje 
občinam zelo pomembna pristojnost glede predpisovanja tega davka. 

Oproščeni so tega davka po> temeljnem zakonu kmetje, ki nimajo zadosti 
delovne sile, ker so izgubili člane gospodarstva v NOB. Republiški predlog 
oprošča še nadaljnje kategorije zavezancev tega davka, kmete, ki so nezmožni 
za delo ter davčne zavezance, ki v teku leta ne zaposlijo več kot enega delavca 
za dobo dveh mesecev. Ne plača se davek od tuje delovne sile tudi za kmečka 
dela, če kmetje izmenoma delajo drugi pri drugem ali če delajo druge osebe 
le priložnostno. 
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Predlog republiškega zakona še pooblašča občinske skupščine, da lahko 
oproste kmete tega davka za toliko zaposlenih delavcev, kolikor imajo v svoji 
družini odraslih članov, ki so za delo nezmožni ali na odsluženju vojaških obvez- 
nosti ter, da predpišejo še druge oprostitve od tega zakona. 

12. Krajevni samoprispevek 

Temeljni zakon vsebuje glede samoprispevka le temeljna načela, to je za 
kakšne namene se lahko uvaja, v kakšni obliki se predpisuje in kdo so zave- 
zanci. Predlog republiškega zakona dopolnilno določa, da se krajevni prispevek 
lahko uvede na podlagi sklepov zborov volivcev ali pa na podlagi referenduma, 
da se nedenarne obveze lahko izpolnijo tudi v denarju in da mora zaradi tega 
že odlok o uvedbi prispevka določiti denarno vrednost nedenarne obveze. Z 
osnutkom republiškega zakona je tudi urejena oblika in vsebina sklepa oziroma 
odloka o uvedbi prispevka in določene oprostitve od prispevka. Vse ostale pri- 
stojnosti glede predpisovanja krajevnega prispevka pripadajo po predlogu repu- 
bliškega zakona občinskim skupščinam. 

13. Odmera in pobiranje prispevkov in davkov 

Po 161. členu,Zvezne ustave spadajo določbe o splošnem upravnem postopku 
v popolno zvezno zakonodajo. Ker je postopek v zvezi z odmero in pobiranjem 
prispevkov in davkov postopek posebne vrste, zato ga ureja delno temeljni 
zakon, katerega določbe so prevzete v republiški zakon, delno pa ga bodo uredili 
republiški predpisi na podlagi pooblastil iz temeljnega zakona. 

Predlog republiškega zakona dopolnjuje zvezne določbe glede vložitve napo- 
vedi o osebnem dohodku in dajanja podatkov odmernim organom. Določa tudi, 
da je treba odmerjene prispevke in davke plačati v enakih trimesečnih obrokih 
v roku 45 dni po zapadlosti, prispevke in davke v pavšalnih zneskih pa v dveh 
polletnih obrokih. 

14. Prisilna izterjava in odpis prispevkov in davkov zaradi neizterljivosti 

Temeljni zakon, katerega določbe so prevzete v republiški: zakon, predpisuje 
postopek v zvezi s prisilno izterjavo prispevkov in davkov ter določa, da se 
prispevni oziroma davčni dolg, ki ga ni bilo možno prisilno izterjati, odpiše. 
Temeljni zakon določa tudi, da bo republika predpisala, kako se opravlja rubež 
in cenitev premoženja. 

Predlog republiškega zakona določa, da se prispevni oziroma davčni dolg 
odpiše, če je dolžnik umrl, ali se je neznano kam odselil in če se prispevek ali 
davek ni mogel izterjati niiti v itreh letih. Svet občinske skupščine, ki je pri- 
stojen za finance, sme odločiti, da se prispevni in davčni dolg odpiše, če bi se 
spravilo z izterjavo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih dru- 
žinskih članov. Predlog zakona določa predmete in dohodke, ki so izvzeti od 
prisilne izterjave, kako se opravlja rubež in cenitev premoženja, bo pa uredil 
poseben republiški zakon. 
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15. Prehodne in končne določbe 

Ker predlog republiškega zakona nima kazenskih določb, je v prehodne in 
končne določbe uvrščena določba, da se prekršitve določb republiškega zakona 
kaznujejo- po temeljnem zakonu. Glede prehoda od dosedanjih predpisov na novi 
zakon določa predlog, da se bodo po novih predpisih odmerjali prispevki in 
davki le od tistih dohodkov, ki bodo- doseženi po uveljavitvi teh predpisov, to 
je od 1. 1. 1965 dalje. Pri odmeri davkov za leto 1964, ki se odmerjajo po 
preteku leta, se bodo za postopek uporabljali že novi predpisi, ne pa za odmero. 

Temeljni zakon določa, kateri zvezni predpisi prenehajo veljati z uvelja- 
vitvijo novega zakona. Isto določbo ima tudi predlog republiškega zakona, ki 
pove, kateri republiški predpisi prenehajo veljati z uveljavitvijo republiškega 
zakona o prispevkih in davkih občanov. Z uveljavitvijo republiškega zakona 
bo prenehal veljati tudi republiški zakon o taksah na proizvajalne priprave in 
predmete v državljanski lastnini, ker se te davščine ne bodo več pobirale v obliki 
taks, temveč v obliki davka na proizvajalna orodja, za katera bodo občinske 
skupščine smatrale, da je primerno-, da se obdavčijo. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za družbeni plan in finance 

in 
ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 
o obravnavi predloga zakona o prispevkih in davkih občanov 

Odbor za družbeni plan in finance Republiškega zbora in začasni odbor za 
proračunski sistem Organizacijsko-političnega zbora sta na seji dne 28. oktobra, 
ter 5., 6. in 19. novembra 1964 obravnavala skupno z zakonodajno-pravno komi- 
sijo Skupščine SR Slovenije predlog zakona o prispevkih in davkih občanov, 
ki ga je predložil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

I. 

Odbora sta predlog zakona o prispevkih in davkih občanov obravnavala 
v načelu ter ugotovila naslednje: 

1. da temeljni zakon določa vire dohodkov, iz katerih se krijejo materialne 
potrebe družbene skupnosti ter vrste prispevkov in davkov, ki se od teh virov 
plačujejo. Temeljni zakon prepušča republiškemu zakonu urejanje nekaterih 
vprašanj, za katere smatra, da jih ni potrebno urediti enotno za vso državo; 

2. da nov način financiranja družbenopolitičnih skupnosti uvaja načelo, da 
družbeno-politična skupnost samostojno odloča o uvedbi in višini posameznih 
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vrst dohodkov, ki ji pripadajo; določati pa jih mora tako, da z njimi trajno 
spodbuja zavezance k večji produktivnosti dela. 

(Ustvaritev proračunskih dohodkov v takšnem obsegu, ki bo družbeno-poli- 
tičnim skupnostim omogočal zadovoljitev družbenih potreb in nalog ob isto- 
časnem zagotavljanju pogojev za nadaljnjo rast produktivnosti dela, pa bo zahte- 
vala od republike in občin takšno politiko predpisovanja prispevkov in davkov, 
ki bo temeljila na temeljitih analizah posledic uvedbe in višine teh dajatev. 
Pomen teh analiz je še toliko večji, ker bi se naj določilo stopnje prispevkov 
in davkov praviloma za več let. 

S tem v zvezi je bilo v razpravi zlasti opozorjeno na prispevek iz osebnega 
dohodka od delovnega razmerja, ki bo po obsegu najvažnejši dohodek večine 
družbeno-političnih skupnosti in mu bo zato potrebno posvetiti posebno- pozor- 
nost. To opozorilo se nanaša predvsem na nevarnost, da zaradi pravice samo- 
stojnega določanja višine stopenj tega prispevka ne bi prišlo do takih obre- 
menitev osebnih dohodkov, ki bi destimulativno vplivale na rast produktivnosti 
dela. 

V razpravi je bilo tudi opozorjeno na to, da bo odprava dopolnilnega pro- 
računskega prispevka pomenila za večino zaposlenih z novim letom za odprav- 
ljeni dopolnilni proračunski prispevek večje čiste osebne dohodke. Odprava 
dopolnilnega proračunskega prispevka pa bo ob predpostavki, da bodo osebni 
dohodki z novim instrumentom prispevka skupno obremenjeni vsaj v isti višini, 
kot doslej s proračunskim in dopolnilnim proračunskim prispevkom, imela nujno 
za posledico tudi določene premike v delitvi čistega dohodka. V takem primeru 
bodo namreč delovne organizacije morale plačevati na isto maso sredstev za 
osebne dohodke večje prispevke kot doslej. To pa bo — kot rečeno — nujno 
povzročilo določene spremembe v delitvi čistega dohodka, katerih obseg in posle- 
dice bo nujno' čimprej proučiti; 

3. da imajo občani po temeljnem zakonu o prispevkih in davkih občanov 
glede plačevanja prispevkov in davkov v isti družbeno-politični skupnosti ob 
enakih pogojih enake obveznosti. Zaradi zagotovitve enakopravnega položaja 
občanov pri plačevanju prispevkov in davkov pa federacija lahko določi meje, 
v katerih lahko družbenopolitične skupnosti določajo višino prispevkov in 
davkov; prav tako pa tudi republika lahko določi mejo za višino prispevkov 
in davkov, ki jih predpisujejo občine na območju republike; 

4. odbora sta na osnovi navedenih ugotovitev predlog zakona v načelu 
sprejela. 

II. 

Odbora sta prav tako v načelu sprejela predlagane vsebinske rešitve, ki se 
nanašajo na posamezne vrste prispevkov in davkov, kolikor spadajo v pri- 
stojnost republike. V tem okviru je razprava opozorila zlasti na naslednje: 

1. da je glede na že uveljavljen način plačevanja prispevka na dohodke od 
gozdov v naši republiki sprejemljiva rešitev, ki jo predvideva zakonski predlog. 
Pri tem se je razprava dotaknila tudi vprašanja, kako urediti plačilo zveznega 
prispevka na dohodke od gozdov, ki se odmerja po katastrskem dohodku v pri- 
meru, če zveza predpiše plačevanje tega prispevka; 

2. da predstavlja predpisovanje višine prispevka iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti po katastrskem dohodku glede na proizvodni okoliš nada- 
ljevanje že sedaj uveljavljene politike potrebne diferenciacije obdavčenja. 
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Člani odborov so se strinjali s predvideno oprostivijo od plačevanja prispev- 
ka od kmetijstva v IV. proizvodnem okolišu, ker naj bi to zavrlo proces opušča- 
nja višinskih kmetij. Prav tako so se strinjali s predlagano oprostitvijo v prime- 
rih, da katastrski dohodek ne presega 50 000 din; ta oprostitev se nanaša na 
veliko število zavezancev (43 % od vseh zavezancev v Sloveniji) z malim ka- 
tastrskim dohodkom, ki pa dajejo komaj 5% vseh prispevkov iz osebnih do- 
hodkov od kmetijstva v Sloveniji. Ta ukrep pa bo sam po sebi tudi prispeval 
k znižanju stroškov zbiranja prispevka. — Razprava pa je s tem v zvezi opo- 
zorila tudi na potrebo po drugačnih rešitvah glede načina pobiranja prispevka 
za zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev, ki se ga zaradi nave- 
denih oprostitev v bodoče ne bo moglo pobirati skupno s prispevki iz osebnih 
dohodkov od kmetijstva; 

3. da prihaja tudi v določilih O' prispevku od obrtnih dejavnosti v zakon- 
skem predlogu do izraza spremenjena politika do zasebnega obrtništva in go- 
stinstva. To se odraža zlasti v različnih načinih odmerjanja tega prispevka, kakor 
tudi v širokih pooblastilih občinskim skupščinam pri njegovi odmeri; 

4. da so v zakonskem predlogu ustrezno dopolnjena določila temeljnega 
zakona v zvezi s krajevnim samoprispevkom, zlasti glede oprostitev in nado- 
mestitve nedenarnih obveznosti krajevnega samoprispevka v denarju. 

III. 

1. V obravnavi v podrobnostih sta odbora temeljito razpravljala le o tistih 
členih zakonskega predloga, ki urejajo vprašanja iz republiške pristojnosti. V 
tem okviru sta odbora sprejela v soglasju s predlagateljem zakonskega predloga 
vrsto izboljšanih formulacij posameznih določil, ki pa njih bistva niso spre- 
menile. Odbora sta upoštevala tudi vse tiste predloge in mnenja drugih odborov 
Republiškega zbora, ki jih je bilo možno sprejeti glede na določbe temeljnega 
zakona in ki so bila v skladu s sprejetimi načeli predloga republiškega zakona. 

Na tej osnovi je bilo izdelano prečiščeno besedilo zakonskega predloga 
z dne 7. novembra 1964, ki je bilo poslano tudi vsem poslancem Republiškega 
in Organizacij sko-političnega zbora. 

2. Na zaključku seje, dne 19. t. m., sta odbora podrobno pretresla še vse 
pripombe oziroma predloge tistih organov in organizacij, ki so jih poslali 
Skupščini na prečiščeno besedilo zakonskega predloga. 

Pripombe oziroma predloge je poslalo: 11 občin, 3 občinski odbori SZDL, 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega in Pro- 
svetno-kulturnega zbora, odbor za industrijo in promet ter odbor za urbanizem, 
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora. 

3. Pripombe oziroma predlogi za spremembe in dopolnitve prej omenjenih 
organov in organizacij so predvsem v zvezi: 

a) s posameznimi členi zakonskega predloga, ki so povzeti iz temeljnega 
zakona in jih zaradi njihove neposredne veljavnosti ni bilo mogoče spreminjati; 

b) s podrobnejšo opredelitvijo stroškov, ki naj se odštevajo od celotnega 
dohodka pri izračunavanju osnove za prispevke, kakor tudi v zvezi z vpra- 
šanji določanja osnove same, kar se je nanašalo predvsem na obrt in intelek- 
tualne storitve; 

c) z oprostitvami in olajšavami. 
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I 
IV. 

Amandmaji, ki sta jih odbora sprejela na temelju pripomb in predlogov 
organov oziroma organizacij, navedenih v prejšnjem poglavju in na lastno 
pobudo na seji dne 19. novembra 1964 k prečiščenemu besedilu, so naslednji: 

K 1. členu: Besedilo drugega odstavka se dopolni in spremeni tako, 
da se glasi: »Določbe temeljnega zakona o prispevkih in davkih občanov se 
neposredno uporabljajo, ne glede na to, da so posamezne njegove določbe po- 
vzete v tem zakonu.« 

S tem besedilom se popolneje pojasnjuje odnos tega republiškega zakona 
do temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Predlog 
republiškega zakona namreč izvirno in samostojno ureja tisti del materije, ki 
ni regulirana z zveznim zakonom, medtem ko je bilo potrebno izrecno poudariti, 
da'se vse določbe temeljnega zakona neposredno uporabljajo na območju SR 
Slovenije, ne glede na to, ali so v celoti ah deloma povzete v predlog republi- 
škega zakona, ah pa so v njem izpuščene. 

K 19. členu : Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Oprostitve in olajšave, priznane s tem zakonom, veljajo tudi za dohodke, 

ki pripadajo federaciji in občini. Oprostitve in olajšave, priznane na podlagi 
tega zakona z odlokom občinske skupščine, veljajo tudi za dohodke, ki pri- 
padajo federaciji in republiki.« 

Spremenjeno besedilo v skladu z načeli temeljnega zakona jasneje določa, 
da oprostitve in olajšave, ki jih s tem zakonom priznava republika, veljajo 
tudi za dohodke, ki pripadajo federaciji in občini. V dosedanjem besedilu ta 
odnos do dohodkov, ki pripadajo občini, ni bil izrecno določen. Hkrati pa je 
določno opredeljen vpliv oprostitev in olajšav, ki jih občinske skupščine pri- 
znavajo z odloki na podlagi tega zakona na dohodke, ki pripadajo federaciji 
in repubhki. 

K 45. členu: Ta člen se v celoti črta. 
Sprememba je v zvezi z dopolnitvijo in spremembo drugega odstavka 

1. člena. Sedanji 45. člen namreč obravnava pravno materijo, ki je v celoti 
urejena s temeljnim zakonom, ta zakon pa se neposredno uporablja. Republika 
glede te materije, ki je izrazito zvezna, ne more ničesar spreminjati ah do- 
polnjevati, zato ni potrebno, da se prevzame v republiški zakon. 

K 57. členu: V zadnji vrsti se pomotoma citirani 65. člen nadomesti 
s 56. členom. 

K 63. členu: Na koncu besedila drugega odstavka se črta pika in doda 
besedilo: »za tiste proizvajalce, ki presežejo obseg tržne proizvodnje živine, ki 
ga dolobi občinska skupščina.« 

Dopolnitev besedila daje splošni kriterij, po katerem naj bi občinske skup- 
ščine predpisovale posebne olajšave pri plačevanju prispevka od kmetijstva 
v tretjem proizvodnem okolišu. 

"K 67. členu: Ta člen postane 68. člen, na njegovo mesto pa pride 
dosedanji 68. člen. 

K 68. členu: Besedilo v prvi vrsti se spremeni tako, da se glasi: »Ne 
plačuje se prispevkov od obrtnih dejavnosti od:«. 

Ustrezno navedeni spremembi v prvi vrsti besedila tega člena se beseda 
»dohodki« na začetku besedila 1. in 2. točke nadomesti z besedo »dohodkov«. 

Spremembe v 67. in 68. členu so redakcijskega značaja. 
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K 73. členu: Besedilo tega člena se prenese za sedanji 82. člen kot nov 
82 a člen, ker glede na svojo vsebino na tem mestu bolj ustreza. 

K 76. členu : V besedilu drugega odstavka se med besedi »pavšalnem« 
in »znesku« vstavi beseda »letnem«. 

V besedilu tretjega odstavka se črtata začetni besedi »Pavšalni letni«, med 
besedi »dejavnosti« in »za« pa se vstavijo besede »v pavšalnem letnem znesku«. 
Spremembe so redakcijskega značaja. 

K 77. členu: V zadnji vrsti besedila prvega odstavka se pomotoma 
citirani 78. člen nadomesti s 70. členom. 

K 79. členu: Besedilo tretjega odstavka se spremeni in dopolni tako, 
da se glasi: 

»Stroški, ki so nujno potrebni za ostvaritev celotnega dohodka, ki se od 
njega odštejejo, so: 

1. vrednost porabljenih surovin; 
2. vrednost porabljenega pogonskega materiala in drugega pomožnega 

materiala; 
3. osebni dohodki delavcev iz delovnega razmerja, od katerih je bil plačan 

prispevek iz delovnega razmerja; zaslužek družinskih članov se upošteva le, 
če so prijavljeni zavodu za socialno zavarovanje in če je delovno razmerje 
zasnovano v smislu zakona o delovnih razmerjih; 

4. ekonomska amortizacija in stroški vzdrževanja strojev, orodja in in- 
ventarja, katerih trajanje je daljše kot eno leto, ter stroški vzdrževanja poslov- 
nih prostorov, ki niso zavezani davku na dohodke od stavb; najvišjo stopnjo 
ekonomske amortizacije predpiše občinska skupščina; 

5. katastrski dohodek zemljišča, ki se uporablja za opravljanje obrtne 
dejavnosti; 

6. zakupnina za poslovni prostor v tuji zgradbi in zakupna vrednost pro- 
stora v lastni stavbi, če je stavba obdavčena, oz. zakupna vrednost prostora 
v lastni stavbi, če je stavba začasno oproščena davka; 

7. izdatki za kurjavo in razsvetljavo poslovnih prostorov, komunalne da- 
jatve vezane na poslovni prostor ter drugi podobni izdatki; 

8. pisarniški stroški; 
9. prometni davek, carine in takse v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 

10. prispevek zbornicam in podobni obvezni prispevki; 
11. potrebni stroški v zvezi z razstavljanjem na sejmih, razstavah in revijah; 
12. stroški za strokovno literaturo1, ki je potrebna za izvrševanje deiav- 

nosti; 
13. zavarovalne premije za zavarovanje proizvodnih sredstev in poslovnih 

prostorov; 
14. stroški v zvezi z izvrševanjem predpisov o higiensko-tehničnem varstvu 

v zvezi z opravljanjem dejavnosti; 
15. plačane obresti od kreditov za osnovna in obratna sredstva; 
16. nagrade vajencem oziroma učencem strokovnih šol; 
17. morebitni drugi dejanski stroški, ki so neogibno potrebni za redno 

poslovanje, da se doseže celotni dohodek.« 
Spremenjeno in dopolnjeno besedilo tretjega odstavka tega člena za razliko 

od prejšnjega besedila celovito določa, kaj se šteje za potrebne stroške, za ka- 
tere se zmanjša celotni dohodek od obrtne dejavnosti, ki se plačuje po dejan- 
skem dohodku. Taka rešitev zmanjšuje možnosti samovoljnega tolmačenja vpra- 
šanja, kaj se šteje kot potrebni strošek. 
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K 82. členu : Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
»Zavezancem prispevka od obrtnih dejavnosti, katerim se prispevna osnova 

določa po dejanskem osebnem dohodku, ki zaradi zmanjšane delovne sposob- 
nosti, zaradi odsotnosti ali prenehanja dela za več kot 3 mesece v letu, ali 
zato, ker ne opravljajo storitev poln delovni čas, niso mogli doseči osebnega 
dohodka v višini minimalne osnove iz prejšnjega odstavka, oziroma s poslov- 
nimi knjigami izkažejo dohodek manjši od minimalne osnove, določi za od- 
mero prispevka pristojni organ osnovo prispevka v višini dejansko doseženih 
dohodkov.« ' 

S to spremembo se urejajo kriteriji za znižanje osnove za prispevek od 
obrtnih dejavnosti pod minimalno mejo iz prvega odstavka 82. člena. Kriteriji 
so postavljeni v enakem smislu kot so določeni v 90. členu glede zavezancev 
prispevka od zasebnega dohodka od samostojnega opravljanja intelektualnih 
storitev. 

K 84. členu: Črta se besedilo drugega odstavka. 
Urejanje položaja odvetnikov v delovnih organizacijah ne sodi v ta zakon, 

temveč v zakon, ki bo v osnovi uredil vprašanje odvetništva. Tudi če se na- 
vedeno besedilo drugega odstavka črta, ni potrebno posebej pojasnjevati, kako 
in v kakšni obliki plačujejo ustrezne prispevke samostojni odvetniki oziroma 
tisti, ki delajo v delovnih organizacijah. 

K 88. členu : Doda se nov tretji odstavek z besedilom: 
»Zavezancem, ki opravljajo samostojno družbeno službo, se na njihov pred- 

log odmeri prispevek na podlagi dejansko doseženih dohodkov.« 
Ker v prvem odstavku tega člena določena minimalna osnova prispevka 

od intelektualnih storitev v posameznih primerih lahko znatno preseže dejanske 
dosežene dohodke zavezanca, je za take primere potrebno predvideti možnost, 
da se na predlog zavezanca odmeri prispevek na podlagi dejansko doseženih 
dohodkov. 

K 90. členu: V peti vrsti se beseda »lahko« nadomesti z besedo »do- 
loči«, beseda »določi« ob koncu iste vrste pa se črta. 

V šesti vrsti za vejico se beseda »lahko jim pa tudi« nadomestijo z be- 
sedami: »ali pa«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 91. členu: V drugi vrsti drugega odstavka se beseda »tem« nado- 

mesti z besedo »zveznem«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 96. in 97. členu: Sedanji 96. člen postane 97., 97. pa postane 

96. člen. 
K 102. členu: Besedilo tega člena se črta v celoti iz razlogov, ki so 

pojasnjeni pri spremembi 45. člena. 
K 109. členu : Doda se nov prvi odstavek z besedilom: 
»Davek od stavb se plačuje od vsake stavbe, ne glede na to, ali stavbo 

uporablja lastnik oziroma uživalec sam ali pa jo daje v najem.« 
V besedilu drugega odstavka se črtajo besede: »toplic, kopališč, klimatskih 

in turističnih krajih.« 
Besedilo novega prvega odstavka poudarja splošno dolžnost plačevanja 

davka od stavb za razliko od besedila drugega odstavka, ki določa izjemo od 
tega splošnega pravila. 

S spremembo v drugem odstavku se zadrži obveznost predpisovanja davka 
od stavb v vsakem primeru le za območja mest, medtem ko se za vse druge, 
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tudi topliške, kopališke, klimatske in turistične kraje lahko predpiše, da se 
davek od stavb ne plačuje v primeru, če se stavbe ne dajejo v najem. 

K 110. členu : Doda se nov tretji odstavek z besedilom: 
»Višino stroškov upravljanja in vzdrževanja stavb določi občinska skup- 

ščina v odstotku od stanarine ali najemnine oziroma od stanarinske ali najem- 
ninske vrednosti.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 
Nov tretji odstavek je potreben, da bi občine mogle normirati stroške 

upravljanja in vzdrževanja stavb. 
K 112. členu: V.drugi vrsti besedila 2. točke se beseda »in« nado- 

mesti z besedo »oziroma«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 114., 115., 116., 117. in 118. členu : V navedenih členih na ustrez- 

nih mestih uporabljen naziv »davek na dohodek od premoženja« oziroma »da- 
vek na dohodek od premoženja in premoženjskih pravic« se nadomesti s skraj- 
šanim nazivom iz 113. člena: »davek od premoženja«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 134. členu : V enajsti in trinajsti vrsti prvega odstavka se pred be- 

sedo »članov« vstavi beseda »družinskih«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 148. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se beseda »samoprispevka« 

nadomesti s pravilnim izrazom »prispevka«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 152. členu: Besedilo tretjega odstavka se v celoti črta iz razlogov, 

ki so pojasnjeni pri spremembi 45. člena. 
K 171. členu : V prvi vrsti besedila se pomotoma citirani 181. člen na- 

domesti s 170. členom. 
K 184. členu : Besedilo zadnjega odstavka se preuredi tako, da se glasi: 
»S posebnim zakonom se bo uredilo, kako se opravljata rubež in cenitev 

premoženja.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 205. členu: V tretji vrsti besedila se besedi »s tem« nadomestita 

z besedama »z zveznim«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta je vse predlagane amandmaje sprejel in so 

tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Za svojega poročevalca je odbor za družbeni plan in finance Republiškega 
zbora določil tov. Ludvika Goloba, začasni odbor za proračunski sisrtem Organi- 
zacijsko-političnega zbora pa tov. Jožka Lojena. 

Št.: 422-5/64 
Ljubljana, 19. 11. 1964 

V. 

Predsednik 
začasnega odbora za proračunski 
sistem Organizacij sko-političnega 

zbora: 
Silva Cer jak , 

Predsednik 
odbora za družbeni plan in finance 

Republiškega zbora: 
Miran Košmelj 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o prispevkih in davkih občanov 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je obravnavala pred- 
log zakona o prispevkih in davkih na skupnih sejah z Odborom Republiškega 
zbora za družbeni plan in finance ter začasnim Odborom Organizacij sko-poli- 
tičnega zbora za proračunski sistem dne 28. oktobra ter 5. in 6. novembra t. 1. 
Na svoji 33. seji dne 10. novembra t. 1. pa je pregledala vse naknadno sprejete 
amandmaje ter posebej obravnavala vprašanje o skladnost koncepta predloga 
zakona z ustavnim sistemom. 

Temeljni zakon o prispevkih in davkih občanov konkretizira ustavno1 na- 
čelo, da je vsak občan dolžan ob enakih pogojih, ki jih določa zakon, prispevati 
za materialne potrebe družbene skupnosti (62. čl. ustave SFRJ). Zakonska 
materija, ki ureja področje prispevkov in davkov občanov, spada v področje 
temeljne zvezne zakonodaje (2. točka 161. čl. ustave SFRJ). Funkcija temeljnega 
zveznega zakona je v tem, da neposredno določi sistem na ustreznem področju, 
vloge republiškega zakona pa v tem, da norme zveznega zakona dopolni oziroma 
nadalje razčleni, kolikor je takšno področje še treba enotno urediti v merilu 
republike. Vendar v primeru temeljnega zveznega zakona o prispevkih in dav- 
kih občanov — analogno kot v primeru temeljnega zveznega zakona o finan- 
ciranju družbeno-političnih skupnosti •— zakonodajna rešitev v republiki ni 
tako enostavna kot v drugih primerih temeljnih zveznih zakonov, in tudi do- 
polnitev zveznega zakona z republiškim zakonom ne more biti le bolj ali manj 
mehanična. Dosedanji, skoraj povsem centralistično urejeni davčni sistem se z 
novo zvezno zakonsko ureditvijo bistveno spreminja, in sicer v skladu z nače- 
lom nove ustave, da vsaka družbeno-politična skupnost samostojno določa sred- 
stva za družbene potrebe na svojem področju (27. čl. ustave SFRJ), seveda v 
okviru enotnega družbenoekonomskega sistema, fiksiranega z ustavo SFRJ in z 
zveznimi zakoni. Temeljni zvezni zakon o prispevkih in, davkih občanov zato ni 
več mogel v celoti regulirati sistema obdavčitve občanov, ampak v bistvu le nje- 
gov glavni del, v ostalem pa je naloga republiškega zakona, da s svojimi nor- 
mami predvsem dopolni ureditev sistesma in seveda tudi, da razčleni načela, ki 
so postavljena v zveznem zakonu, kolikor to terja potreba enotne zakonske ure- 
ditve v republiki. Temeljni zvezni zakon zato na številnih mestih izrecno pre- 
pušča to dopolnilno ureditev sistema obdavčitve občanov republiškemu zakonu 
(npr. 17., 26., 43., 55., 60., 64., 68, 69., 74., 75., 77. čl. itd.). Se pravi, republiški 
zakon ima v tem konkretnem primeru precej širšo- nalogo, kot jo ima sicer na 
drugih področjih temeljne zvezne zakonodaje. Iz tega mora biti razviden sistem 
obdavčitve občanov, ki se bo uporabljal na območju SR Slovenije. 

Da bi to nalogo izpolnil, je predlog republiškega zakona ne le samostojno 
uredil zakonsko materijo, ki jo zvezni zakon prepušča republiškemu zakonu 
in tudi sicer dopolnil njegove norme, ampak je hkrati moral povzeti pretežni 
del njegove vsebine. S tem pa ni po mnenju Komisije v ničemer posegel v zvezno 
zakonodajno pristojnost, ker se po njegovi izrecni določbi 1. člena temeljni 
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zakon v SR Sloveniji neposredno uporablja, ne glede na to, da so nekatere nje- 
gove določbe v republiškem zakonu v celoti ali deloma povzete. 

Zakonodajno-pravna komisija je mnenja, da je predlog zakona s sprejetimi 
amandmaji v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pri- 
stojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 422-5/64 
Ljubljana, 19. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globe vnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike 

Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964 

1. člen 

V zakonu o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1964 (Ur. 1. SRS št. 39-305/63 in št. 18-98/64) se spremeni 1. člen 
tako, da se glasi: 

»Republiški proračun za leto 1964 obsega: 

dohodke v znesku  27 950 000 000 din 
izdatke v znesku  25 675 000 000 din 
posebno proračunsko rezervo  2 275 000 000 din 

2. člen 

V republiškem proračunu za leto 1964 se razporeditev dohodkov spremeni 
tako: 

1. Povečajo se zneski dohodkov na naslednjih partijah in pozicijah tako, 
da znašajo: 

partija 1 pozicija 1 — Proračunski prispevek iz oseb- 
nega dohodka — iz gospodarstva  16 406 000 000 din 

partija 1 pozicija 2 — Proračunski prispevek iz oseb- 
nega dohodka — izven gospodarstva  4 411 000 000 din 

partija 2 pozicija 2 — Dohodnina od samostojnih po- 
klicev in drugega premoženja  753 000 000 din 

partija 4 pozicija 2 — Občinski prometni davek od pro- 
daje na drobno do 3 %  1 888 000 000 din 

partija 7 —- Obresti na skupne dohodke  13 000 000 din 
partija 10 pozicija 1 — Dohodki od pregledov tehnične 

dokumentacije investicijskih objektov   3 000 000 din 

2. Znižajo se zneski dohodkov na naslednjih partijah in pozicijah tako, 
da znašajo: 
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partija 2 pozicija 1 — Dohodnina od kmetijstva . . . 765 000 000 din 
partija 3 — Del občinske doklade od kmetijstva . . . 710 000 000 din 
partija 4 pozicije 1 — Občinski prometni davek od 

alkoholnih pijač do 5 °/o in do 10 %  268 000 000 din 
partija 5 pozicija 1 — Prometni davek od zasebnikov in 

davčnih vrednotnic  548 000 000 din 
partija 5 pozicija 2 — Prometni davek od potrošnje 

alkoholnih pijač  280 000 000 din 
partija 6 — Upravne takse  265 000 000 din 
partije 8 — Sodne takse 80 %  458 000 000 din 
partija 16 — Ostali razni dohodki  130 000 000 din 
partija 17 — Sredstva 10 °/o posebne proračunske re- 

zerve iz leta 1963   1 041 000 000 din 

3. člen 

V republiškem proračunu za leto 1964 se razporeditev izdatkov spremeni 
tako: 

13. razdelek — Republiški sekretariat za kulturo in 
prosveto, na partiji 1—31 se znesek na poziciji 1 — 
Plačilo uslug po pogodbah poviša na  99 200 000 din 

15. razdelek — Republiški sekretariat za zdravstvo, na 
partiji 3—39 se znesek na pozicij 2 — Plačilo oskrb- 
nin za duševno bolne poviša na  37 500 000 din 

16. razdelek •— Republiški sekretariat za socialno var- 
stvo, ria partiji 2—44 se doda nova pozicija 9, ki se 
glasi: Borčevski dodatek   250 000 000 din 

17. razdelek — Republiški sekretariat za notranje za- 
deve, na partiji 5—55 — Funkcionalni izdatki se 
znesek poviša na  506 294 000 din 

20. razdelek — Republiški sekretariat za proračun in 
občo upravo 
— na partiji 5—68 se znesek na poziciji 7 — Ostali 

funkcionalni izdatki poviša na  72 500 00 din 
— na partiji 8—69 — Dotacija družbenim organi- 

zacijam in društvom se znesek poviša na . . . 684 700 000 din 
36. razdelek — Dotacije samostojnim zavodom: 

— na partiji 8—107 — Slovenska akademija zna- 
nosti in umetnosti se znesek na poziciji 1 — 
Osnovna dejavnost poviša na  233 620 000 din 

— na partiji 8—115 — Radio-televizija, Ljubljana 
se znesek na poziciji 1 — Osnovna dejavnost 
poviša na  262 000 000 din 

38. razdelek — Sredstva za osebne dohodke na partiji 
11—123 — Sredstva — za osebne dohodke se znesek 
poviša na  635 211 000 din 

23 
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39. razdelek — Sredstva za splošne republiške potrebe, 
na partiji 12—124 se znesek na poziciji 7 — Sred- 
stva za intervencije na tržišču poviša na . . . 63 000 000 din 

40. razdelek —- Proračunska rezerva, na partiji 10—125 
— Proračunska rezerva se znesek poviša na . . . 375 000 000 din 

4. člen 

Ta zakon prične veljati z dnevom objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Bilanca sredstev 

Po kalkulaciji sredstev republiškega proračuna s stanjem 31/8-1964 se ra- 
čuna, da bodo sredstva, predvidena s planom proračuna za leto 1964, preko- 
račena. Po podatkih banke in občinskih skupščin v SR Sloveniji, ki jih je zbral 
RS za finance, se pričakuje, da bodo' sredstva proračunov nasproti predvidenim, 
porasla za 9645 milij. Od tega bi pripadlo republiškemu proračunu 2150 milij. 

To povečanje sredstev republiškega proračuna bi nastalo kot posledica 
povečanja skupnih (deljivih) dohodkov republiškega proračuna za 2502 milij. 
ter na drugi strani znižanja dohodkov od sodnih taks, dohodkov organov in 
ustanov rter ostalih dohodkov in prenesenih sredstev za skupaj 352 milij. 

Iz navedenega sledi, da bodo sredstva republiškega proračuna, ki so bila 
predvidena v višini 25 800 milij., povečana za 2150 milij. in bodo znašala 
27 950 milij. Če od tega odbijemo 10 °/o oziroma od 1/10-1964 15 %> obvezno 
rezervo v višini 2275 milij., bodo znašala razpoložljiva sredstva 25 675 milij. 

Od povečanih sredstev 2150 milij1. pripada skladom v smislu 
2. člena zakona o proračunu SR Slovenije avtomatično 35,46 ®/o, t, j. 762 milij. 

na 10 oziroma 15 % posebno proračunsko1 rezervo odpade . . . 473 milij. 
tako da ostane na razpolago še ...   915 milij. 

Upoštevajoč sistematike proračuna se predlaga naslednja porazdelitev raz- 
položljivih sredstev: 

1. Funkcionalna dejavnost republiških organov 

II. Predlog porazdelitve razpoložljivih sredstev po namenu 

RS za kulturo in prosveto 35 milij. 
za izpolnjevanje rednih dejavnosti kulturno prosvetnih repu- 
bliških institucij (muzeji, galerije, Arboretum itd.) ter za do- 
tacije družbenim organizacijam in društvom v pristojnosti tega 
sekretariata. 

RS za zdravstvo 
za kritje oskrbnih stroškov pacientov neznanega bivališča in 
duševno bolnih v zdravstvenih zavodih. V te namene pred- 

14 milij. 
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videna sredstva v republiškem proračunu 1964 v mesku ' 
23 500 000 ne bodo zadoščala predvsem zaradi zvišanja oskrb- 
nega dne v zvezi s podražitvami na tržišču in zaradi pove- 
čanja števila duševno' bolnih pacientov. 

RS za socialno varstvo — borčevski dodatek 250 milij. 
Ta dodatek je bil uveden s 1/5-1964 s posebnim republiškim 
zakonom o dodatku zaposlenim udeležencem narodnoosvobo- 
dilne vojne. Po sedanjem stanju je ugotovljeno, da bi bilo 
leto® v te namene potrebno ca. 500 milij. Ker ob sprejetju za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR 
Slovenije ni bilo mogoče kriti borčevskega dodatka, kreditira 
ta izplačila začasno> republiški zavod za socialno zavarovanje. 
Spričo sedaj razpoložljivih sredstev se predlaga, da se to po- 
sojilo* sedaj vsaj delno poravna in s tem razbremeni obveznost 
republiškega proračuna za leto 1965. 

RS za notranje zadeve 81 milij. 
kot dinarska protivrednost za 70 000 dolarjev, ki jih je se- 
kretariatu odobril Zvezni izvršni svet za nabavo motornih 
vozil in rezervnih delov. V primeru, da se navedena dinarska 
sredstva ne dodelijo, bodo devizna sredstva zapadla. Znano 
pa je, da je obnova prevoznih sredstev službe notranje uprave 
izredno pereča. 

2. Sredstva za tisk publikacij 

Slovenska izseljenska matica 14 milij. 
za dodatna sredstva v zvezi z izdajanjem publikacij Rodna 
gruda in Slovenski izseljenski koledar. 

Revija »Teorija in praksa« 25 milij. 
za kritje povečanih stroškov tiska. 

3. Dotacije samostojnim zavodom 

Slovenska akademija' znanosti in umetnosti 25 milij. 
povečanje dotacije za plačilo stroškov v zvezi z izdajo raznih 
publikacij oziroma razprav. 

Radio televizija, Ljubljana 112 milij. 
za ureditev osebnih dohodkov zaradi povišanja! prejemkov 
v zvezi s podražitvami na tržišču, zaradi novih namestitev te- 
kom leta in zaradi uskladitve osebnih dohodkov delavcev s 
sličnimi delovnimi organizacijami. 

4. Sredstva za osebne dohodke 236 milij. 

za povečanje osebnih dohodkov uslužbencev republiške uprave 
od 1. 8. 1964 dalje v zvezi z zvišanjem cen na tržišču, za po- 
večanje osebnih dohodkov voljenih in imenovanih uslužben- 
cev ter za nove namestitve v republiški upravi tekom leta. 
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5. Zavod SRS za rezerve 48 milij. 

Zavod se je pogodbeno vezal za odkup 9183 ton krompirja 
po vnaprej določenih cenah. Zaradi situacije na tržišču pa je 
moral večjo količino krompirja prodati industriji po nižjih 
cenah. Razlika med nabavno in prodajno ceno upoštevaje 
stroške znaša 48 milij. dinarjev. 

6. Proračunska rezerva 75 milij. 

Povečanje se predlaga, ker so sredstva obstoječe proračunske 
rezerve že v celoti angažirana. Obstaja pa še vrsta zahtevkov, 
ki so v obravnavi in katerih višina še ni povsem utrjena, kot 
n. pr.: 

zahtevek Komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja ter 
mednarodne zveze za dodatna sredstva za dinarsko protivred- 
nost za nakup deviz; 

zahtevek RS za kmetijstvo in gozdarstvo za dotacijo Zvezi če- 
belarskih društev za izdajo strokovnega glasila in za dodatna 
sredstva Veterinarskemu zavodu; 

zahtevek RS za zdravstvo za dodelitev sredstev Zavodu za 
zdravstveno varstvo SRS; 

zahtevek RS za turizem za dodatna sredstva za propagando 
turizma V zvezi z izdelavo posebnega filma; 

zahtevek Izvršnega sveta Skupščine SRS za protokolarne 
stroške. 

Poleg tega pa je pričakovati do konca leta še nove zahtevke. 
Tako razpoložljiva sredstva proračunske rezerve bi se dode- 
ljevala po pomembnosti in nujnosti zahtevkov. 

Porazdeljena sredstva znašajo skupaj 915 milij. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za proračun 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proračunski sistem 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 

SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964 

O predlogu zakona sta razpravljala na skupni seji dne 9. novembra 1964 
odbor za proračun Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski sistem 
Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 
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Odbora ugotavljata, da sedanji predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah proračuna ne predvideva spremembe v okviru prvotnih sredstev, temveč 
povečanje proračuna zaradi večjega dotoka dohodkov. Strinjata se s tem, da se 
ne dodeljuje sredstev tistim koristnikom, ki so jim bila znižana ob prvi spre- 
membi proračuna in, da se čim več potreb in obveznosti krije že v letošnjem 
letu in ne prenaša na prihodnje leto. 

Pri povečanju sredstev za tisk publikacij člani odborov ugotavljajo, da bi 
bilo potrebno ugotoviti upravičenost subvencioniranja revij in časopisov ter v 
te namene zagotovljena sredstva, v prihodnje, osredotočiti pri enem samem 
nosilcu proračunskih sredstev. 

Odbora se strinjata s spremembo, ki jo je predlagal predstavnik Izvršnega 
sveta k 3. členu predloga zakona tako, da se 16. razdelek v celoti črta, vnese pa 
se nov 37. razdelek, ki se glasi: 

»37. razdelek •— obveznosti iz posojil in garancij, na partiji 9—122 — ob- 
veznosti iz posojil in garancij se znesek poviša na 1 012 000 000 din.« 

Odbor za proračun Republiškega zbora in začasni odbor za proračunski 
sistem Organizacijsko-političnega zbora predlagata Republiškemu zboru ozi- 
roma Organizacijsko-političnemu zboru, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za 
leto 1964 sprejmeta v predloženem besedilu vključno s spremembami. 

Za svojega poročevalca je odbor za proračun Republiškega zbora določil 
poslanko Miroslavo Lavrenčič, začasni odbor za proračunski sistem Organiza- 
cijsko-političnega zbora pa poslanca Petra Mravljaka. 

St.: 40-2/64 
Ljubljana, 14. 11. 1964 

Predsednik 
začasnega odbora za proračunski 

sistem: 
Silva Cerjak 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu 

Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964 

Zakonodajno-pravna komisija je na seji dne 11. novembra 1964 obravnavala 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične 
republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1964, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Pri obravnavi zakonskega predloga se komisija ni ukvarjala s posameznimi 
spremembami v razporeditvi dohodkov in izdatkov, temveč je le ugotavljala 
njegovo skladnost z obstoječo zakonsko ureditvijo proračunskega sistema. Po 

Predsednik 
odbora za proračun: 

Tone F a j f a r 1. r. 
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mnenju komisije je predlagana sprememba republiškega proračuna za leto 1964 
v skladu s sedaj še veljavnim zakonom o proračunih in o financiranju samo- 
stojnih zavodov (Ur. 1. FLRJ št. 52/59). Iz obrazložitve k zakonskemu predlogu 
pa izhaja, da so za spremembe proračuna podani pogoji iz 97. člena navedenega 
zveznega zakona. 

V podrobni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 

predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 40-2/64 
Ljubljana, dne 16. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb 

Na podlagi 4. alinee 135. člena in 150. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 10-93/63) v zvezi s 1. in 2. točko odloka o plače- 
vanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb (Uradni 
list FLRJ, št. 13-196/63) je sprejela Skupščina SR Slovenije na seji Republiškega 
zbora dne 21. novembra 1964 in na seji Socialno-zdravstvenega zbora dne 23. 
novembra 1964 

ZAKON 
o plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb 

1. člen 

Zdravstveno nezavarovane osebe plačujejo stroške za zdravljenje in za 
druge oblike zdravstvene pomoči same po določbah zakona o izterjevanju ter- 
jatev zdravstvenih zavodov za zdravstveno pomoč in druge zdravstvene storitve 
(Uradni list LRS, št. 8-66/63), če s tem zakonom ni drugače določeno. 

2. člen 

Za zdravljenje bolezni, katerih zdravljenje je po zveznih ali republiških 
predpisih obvezno, plačuje stroške za zdravstveno' nezavarovane osebe občina, 
na katere območju ima zdravstveno nezavarovana oseba stalno prebivališče. 

Občina plačuje tudi vse stroške za zdravstveno varstvo zdravstveno neza- 
varovanih oseb v zveži s preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih bolezni. 

3. člen 

Občina plačuje v celoti ah deloma tudi druge stroške za zdravstveno pomoč 
zdravstveno nezavarovanih oseb, ki so gmotno nepreskrbljene in za delo ne- 
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zmožne, če ni kdo drug dolžan po zakonu ali po pogodbi skrbeti za njihovo 
zdravstveno varstvo. 

Oblike zdravstvenega varstva in pogoji, pod katerimi plačuje občina stro- 
ške za osebe iz prvega odstavka iz svojih sredstev, se določijo z odlokom občine. 

4. člen 

Občinske skupščine izdajo odloke po 3. členu tega zakona najpozneje v 
šestih mesecih potem, ko začne veljati ta zakon. 

Ko začne veljati v posamezni občini odlok iz prejšnjega odstavka, se za ne- 
preskrbljene in zdravstveno nezavarovane osebe preneha uporabljati uredba o 
obračunavanju in zaračunavanju oskrbnine v državnih zdravstvenih ustanovah 
(Uradni list FLRJ, št. 56-448/48 in št. 1079). 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Z odlokom o plačevanju stroškov za zdravstveno^ varstvo zdravstveno neza- 
varovanih oseb (Ur. 1. FLRJ, št. 13-196/63) je dano republikam pooblastilo, da 
do 31/12-1964 obvezno uredijo s svojimi predpisi način plačevanja stroškov za 
zdravljenje zdravstveno nezavarovanih oseb za boleznimi, za katere je po po- 
sebnih predpisih zdravljenje obvezno' in pa, da se lahko — torej neobvezno — 
uredijo' tudi primeri, pogoji in način plačevanja stroškov zdravljenja za gmotno 
nepreskrbljene, zdravstveno nezavarovane osebe tudi glede bolezni, za katere 
zdravljenje ni obvezno. 

Materijo, ki naj se uredi sedaj z republiškimi predpisi, se od uveljavitve 
odloka o financiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Ur. 1. FLRJ, št. _ 
14/53) in od razveljavitve republiške uredbe o zdravljenju nepremožnih (Ur. 1. 
LRS, št. 17/54) urejali okrajni in občinski ljudski odbori s svojimi odloki. 

Na podlagi pooblastila o uvodno' omenjenem odloku je treba rešiti v pred- 
loženem zakonu vprašanje plačila stroškov zdravljenja zdravstveno nezavan>- 
vanih oseb za boleznimi, katerih zdravljenje je obvezno, in pa primeri, pogoji 
in način plačevanja stroškov za zdravljenje zdravstveno nezavarovanih oseb, ki 
so gmotno nepreskrbljene, tudi za boleznimi, za katere ni predpisano obvezno 
zdravljenje. Gre torej za dve kategoriji ljudi: za tiste, ki niso zdravstveno zava- 
rovani in pa za take, ki so poleg tega še gmotno nepreskrbljeni. 

Ker je zdravstveno varstvo občanov po 56. členu zvezne ustave ustavna 
pravica vseh občanov, predloženi zakon ne obravnava pravice dO' zdravstvenega 
varstva nezavarovanih oziroma gmotno nepreskrbljenih oseb. 

Zakon rešuje uvodno nakazana vprašanja tako, da v 1. členu določa na- 
čelno obveznost zdravstveno nezavarovanih oseb, da same plačujejo stroške za 
zdravstveno pomoč, če s predloženim zakonom ni drugače določeno. 

V 2. členu predloženega zakona se obravnavajo primeri brezplačnega zdrav- 
ljenja zdravstveno nezavarovanih oseb, v primerih, ko je zdravljenje določenih 
bolezni obvezno. To vprašanje se je moralo obvezno rešiti v zakonu po uvodno 
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omenjenem pooblastilu in po 56. členu zvezne ustave, ki določa: »Zakon določa, 
v katerih primerih imajo občani, ki niso zavarovani, pravico do zdravstvenega 
varat va iz družbenih sredstev.« 

Predloženi zakon je osvojil stališče, da je treba iz družbenih sredstev pla- 
čevati stroške zdravljenja in zdravstvene pomoči za vse nezavarovane osebe 
vedno, kadar je zaradi zaščite družbenih koristi po zveznih ah po republiških 
predpisih odrejeno obvezno zdravljenje ali so odrejene druge vrste zdravstve- 
nega varstva v zvezi s preprečevanjem in zatiranjem nalezljvih bolezni (npr. 
pregledi bacilonoscev, obvezna cepljenja itd.). Tako stališče je v skladi* tudi z 
določbami in načeli temeljnega zakona o preprečevanju in zatiranju nalezljivih 
bolezni (Ur. I. SFRJ, št. 17/64). Ta zakon, ki je začel veljati 30/4-1964, določa 
v 5. členu, da se stroški za izvajanje predpisanih ukrepov za preprečevanje in 
zatiranje nalezljivih bolezni krijejo iz družbenih sredstev. Razen tega določa 
drugi odsitavek 46. člena prej omenjenega zakona, da trpi stroške zdravljenja 
in drugih predpisanih ukrepov proti nalezljivim boleznim za osebe, ki niso 
zdravstveno zavarovane, dr u žbeno-polit i č na skupnost, ki je po> zakonu dolžna 
plačati stroške takih ukrepov, če ni za posamezne nalezljive bolezni oziroma 
ukrepe v zakonu določeno, da jih plača druga družbenopolitična skupnost. Ker 
pa v omenjenem zakonu ni določeno1, da bi bila to dolžnost okraja ali republike 
in ker še ni izdan republiški zakon o ukrepih zoper nalezljive bolezni, zato je 
po sedanjem stanju pravnih predpisov dolžna plačevati stroške ukrepov zoper 
nalezljive bolezni za nezavarovane osebe občina, ki je po 3. členu omenjenega 
zakona primarni nosilec skrbi za preprečevanje in zatiranje nalezljivih bolezni. 

Po temeljnem zakonu o preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni je 
zdravljenje 42 nalezljivih bolezni obvezno. Po> začasno še veljavni repubhški 
odredbi o sanitarno epidemioloških ukrepih zaradi zatiranja nalezljivih bolezni 
(Ur. 1. LRS, št. 12/53) in po drugih republiških predpisih pa je predpisano ob- 
vezno zdravljenje v bolnici praktično za vse akutno nalezljive bolezni in za 
tuberkulozo. 

Po odlokih bivših ljudskih odborov o oprostitvah in olajšavah pri plače- 
vanj u zdravstvenih storitev je plačevala občina že doslej stroške obveznega 
zdravljenja za nezavarovane osebe. 

Glede 3. člena predloženega zakona pa se postavlja vprašanje ali naj se že 
v zakonu določijo primeri brezplačne zdravstvene pomoči za gmotno nepre- 
skrbljene osebe. Zakon je sprejel stališče, da se ti primeri ne obravnavajo v 
zakonu, ampak da se prepusti rešitev tega vprašanja občinam samim. Za to 
govori več razlogov in sicer: 

a) gre za dolgoletno samoupravno pravico občin, ki so že od leta 1953 in 
še bolj od leta 1954, ko je bila razveljavljena republiška uredba o> zdravljenju 
nepremožnih, določala obseg brezplačnega zdravstvenega varstva gmotno ne- 
preskrbljenih oseb; 

b) samoupravne pravice družbeno-poliitičraih skupnosti, zlasti pa občin, je 
treba tudi po načelih nove ustave razvijati in utrjevati, ne pa okrnjevati 
dosedanjih; 

c) finančna zmogljivost občin je zelo1 različna in ni primerno, da bi se vsem 
občinam brez upoštevanja njihove zmogljivosti z republiškim predpisom nala- 
gale enake obveznosti oziroma, da bi morala republika zaradi tega zagotoviti 
občinam dopolnilna sredstva (8. člen zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti); 
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č) vsi sedanji statuti občin imajo določbo, da zagotavlja občina svoja sred- 
stva za zdravstveno pomoč tistim, ki jo ne morejo sami plačati. Statuti občin 
predvidevajo glede tega posebne odloke občinskih skupščin; 

d) plačilo stroškov zdravstvene pomoči za gmotno nepreskrbljene je le po- 
sebna oblika socialne pomoči oziroma socialnega varstva. To je ena izmed 
pomembnih samoupravnih pravic občin, ki jo urejajo s svojimi odloki o soci- 
alnih podporah. Zaradi tega tudi ni oportuno, da bi se socialna pomoč v obliki 
plačila stroškov za zdravstveno pomoč urejala z republiškim zakonom oziroma 
da bi se ločevale obe obliki socialnega varstva. 

Predlagatelj zakona je mnenja, da je rešitev nakazanega vprašanja v takem 
smislu, kot jo predvideva 3. člen predloga zakona, mnogo boljša in tudi bolj 
življenjska, kot pa če bi se določali primeri brezplačnega zdravljenja za gmotno 
nepreskrbljene osebe že v republiškem zakonu. Ce pa bi se sprejelo drugačno 
stališče, potem pa se predlaga takale dikcija 3. člena: 

»Občina plačuje stroške za zdravstvene# pomoč zdravstveno nezavarovanih 
oseb, ki so gmotno nepreskrbljene in za delo nezmožne, za vse tiste oblike zdrav- 
stvenega varstva, ki ga je občina dolžna zagotoviti občanom po 24. členu za- 
kona o zdravstvenem varstvu in o organizaciji zdravstvene službe v LR Slo- 
veniji (Uradni list LRS, št. 9-89/61 in št. 33-222/62). 

Stroške za zdravstveno varstvo oseb iz prvega odstavka tega člena plača 
občina ob enakih pogojih in v enakem obsegu, kot se plačujejo ti stroški za 
zavarovane osebe po zakonu o zdravstvenem zavarovanju. 

Občina ne plača stroškov za zdravstveno varstvo oseb iz prvega odstavka 
tega člena, če je kdo drug dolžan po zakonu ali po pogodbi skrbeti za njihovo 
zdravstveno varstvo. 

Občinska skupščina določi s svojim odlokom, kdo se šteje za gmotno ne- 
preskrbljenega po prvem odstavku tega člena.« 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko 

POROČILO 
k predlogu zakona o plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno 

nezavarovanih oseb 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 30. 10. 1964 obravnaval predlog zakona o plačevanju 
stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor je obravnaval zakonski predlog skupaj s predlogi za spremembe in 
dopolnitve ter mnenji zakonodajno-p ravne komisije Skupščine SR Slovenije 
z dne 17. 10. 1964. 

V načelni razpravi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. 
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V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 
slednje spremembe in dopolnitve: 

k 3. členu: V prvem odstavku se v prvi vrsti črta besedilo »v celoti ali 
deloma«. 

Drugi odstavek se črta. 
Odbor je menil, da z zakonom ni mogoče določiti, da bi občina lahkoi samo 

deloma plačala stroške za osebe, ki so navedene v tem členu. Za te osebe je 
občina že doslej plačevala stroške za zdravstveno pomoč kot subsidiarni 
dolžnik. 

Ob izraženih pomislekih, da nekatere občine ne bi zmogle novih finančnih 
bremen, ki se jim s tem spremenjenim določilom nalagajo, je bil odbor mnenjh, 
da pomislek ni utemeljen, ker bodo občine, kolikor ne bodo same zmogle zago- 
toviti sredstev za družbene potrebe, ki so jih dolžne financirati po ustavi in 
zakonu, lahko zahtevale v smislu novega sistema financiranja družbeno-poli- 
tičnih skupnosti dopolnilna sredstva od republike. 

Crtanje drugega odstavka je posledica sprememb v prvem odstavku. 
Odbor je bil mnenja, da z novo formulacijo tretjega člena ni zožen krog 

zdravstveno nezavarovanih oseb, za katere lahko republika po pooblastilu zvez- 
nega odloka o plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno neza- 
varovanih oseb (Ur. 1. FLRJ št. 13-196/63) uredi pogoje in način plačevanja 
stroškov za zdravstveno pomoč. Navedeni odlok zajema zdravstveno' nezava- 
rovane osebe, ki so gmotno nepreskrbljene, predloženi zakonski predlog pa za- 
jema v tem členu zdravstveno' nezavarovane osebe, ki so gmotno nepreskrb- 
ljene in za delo nezmožne. Odbor meni, da je s tem členom le bolj natančno 
preciziran krog oseb, zajetih s tem zakonom. S tako precizno formulacijo so 
hkrati odpravljeni dvomi, da bi občina plačevala stroške za zdravstveno pomoč 
gmotno nepreskrbljenih, a za delo zmožnih oseb. 

k 4. členu: Prvi odstavek se črta. 
Drugi odstavek tega člena;, ki positane prvi odstavek, se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Ko začne veljati ta zakon, se za nepreskrbljene in zdravstveno nezava>- 

rovane osebe preneha uporabljati uredba o obračunavanju in zaračunavanju 
oskrbnine v državnih zdravstvenih ustanovah (Ur. 1. FLRJ, št. 56-448/48 in 
št. 10/49).« 

Sprememba tega člena je potrebna zaradi sprememb v 3. členu. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s sprejetimi spremembami strinjal. 
K predlogu zakona je sprejela dva amandmaja tudi Zakonodajno-pravna 

komisija Skupščine SR Slovenije, ki ju je predstavnik Izvršnega sveta sprejel 
in sta tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
zakona o> plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavaro- 
vanih oseb s predlaganimi spremembami sprejme. 

Za. bvujega poročevalca je odbor določil poslanca Rada Dolgana. 

Št.: 190-2/64 
Ljubljana, 13/11-1964 

Predsednik: 
dr. Jože B e n i g a r 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOGIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov 

i 
POROČILO 

k predlogu zakona o plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno 
nezavarovanih oseb 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 30. oktobra 1964 obravnaval 
predlog zakona o plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno neza- 
varovanih oseb, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor je obravnaval zakonski predlog skupaj s predlogi Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije z dne 17. oktobra 1964. 

V načelni razpravi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal. 
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 

slednje spremembe in dopolnitve: 
k 3. členu: V prvem odstavku se v prvi vrsti črta besedilo »v celoti ali 

deloma«. 
Drugi odstavek se črta. 
Odbor je bil mnenja, da z zakonom ni mogoče določiti, da bi občina lahko 

samo deloma plačala stroške za osebe, ki so navedene v tem členu. Za te osebe 
je občina že doslej plačevala stroške za zdravstveno pomoč kot subsidiarni 
dolžnik. 

Ob izraženih pomislekih, da nekatere občine ne bi zmogle novih finančnih 
bremen, ki se jim s tem spremenjenim določilom nalagajo, je bil odbor mnenja, 
da pomislek ni utemeljen, ker bodo1 občine, kolikor ne bodo same zmogle 
zagotoviti sredstev za družbene potrebe, ki so jih po ustavi in zakonu dolžne 
financirati, lahko po novem sistemu financiranja družbeno-političnih skupnosti 
zahtevale dopolnilna sredstva od republike. 

Črtanje drugega odstavka je posledica sprememb v prvem odstavku. 
Odbor je bil mnenja, da z novo1 formulacijo 3. člena ni zožen krog zdrav- 

stveno nezavarovanih oseb, za katere lahko republika po pooblastilu zveznega 
odloka o plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavaro- 
vanih oseb (Ur. 1. FLRJ št. 13-196/63) uredi pogoje in način plačevanja stro- 
škov za zdravstveno pomoč. Navedeni odlok zajema zdravstveno nezavarovane 
osebe, ki so gmotno nepreskrbljene, predloženi zakonski predlog pa zajema v 
tem členu zdravstveno nezavarovane osebe, ki so gmotno nepreskrbljene on za 
delo nezmožne. Odbor meni, da je s tem členom le natančneje preciziran krog 
oseb, zajetih s tem zakonom. S tako precizno formulacijo so hkrati odpravljeni 
dvomi, da bi občina plačevala stroške za zdravstveno pomoč gmotno nepre- 
skrbljenih, a za delo zmožnih oseb. 

k 4. členu: Prvi odstavek se črta. 
Drugi odstavek tega člena, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Ko začne veljati ta zakon, se za nepreskrbljene in zdravstveno nezava- 

rovane osebe* preneha uporabljati uredba o obračunavanju in zaračunavanju 
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oskrbnine v državnih zdravstvenih ustanovah (Ur. 1. FLRJ, št. 56-448/48 in 
št. 10/49).« 

Sprememba tega člena je potrebna zaradi sprememb v 3. členu. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s sprejetimi spremembami strinjal. 
K predlogu zakona je sprejela dva amandmaja tudi Zakonodajno-pravna 

komisija Skupščine SR Slovni je, ki ju je predstavnik Izvršnega sveta sprejel 
in sta takoi postala sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Socialno-zdravstvenemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
predlog zakona O' plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno neza- 
varovanih oseb s predlaganimi spremembami sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Minko Kovač. 

St.: 190-2/64 
Ljubljana, 12. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. A d Oi 1 f D r o 1 c '1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o plačevanju stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno 

nezavarovanih oseb 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na sejah dne 16. 
10. 1964 in 11. 11. 1964 obravnavala predlog zakona o plačevanju stroškov za 
zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb, ki ga je- Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Po mnenju 
komisije je potreba zakona izkazana že glede na določbe odloka o plačevanju 
stroškov za zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb (Ur. 1. FLRJ 
šit. 13-196/63), po katerem so republike dolžne s svojimi predpisi do 31. 12. 
1964 urediti način plačevanja stroškov za zdravljenje zdravstveno nezavaro- 
vanih oseb za bolezni, katerih zdravljenje je po posebnih predpisih obvezno. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga sta bila dana naslednja pred- 
loga za spremembo besedila: 

k uvodu: Uvodno besedilo pred naslovom zakona se črta, ker je to se- 
stavni del ukaza, s katerim se zakon razglasi. 

k 4. členu : Na koncu besedila v oklepaju, ki zaključuje drugi odstavek, 
se popravi napaka tako, da se »št. 1079« nadomesti s »št. 10/49«. 

Obe spremembi sta redakcijskega značaja in se je predstavnik Izvršnega 
sveta z njima strinjal. 

Komisija je obravnavala tudi amandmaje, ki sta jih k 3. in 4. členu zakon- 
skega predloga predlagala odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Socialno-zdravstvenega zbora ter odbor za zdravstvo in socialno politiko 
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Republiškega zbora. Komisija k tem amandmajem nima pripomb in meni, da 
predlagane spremembe niso v nasprotju z zveznim odlokom. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakon- 
ski predlog s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim si- 
stemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

St.: 190-2/64 
Ljubljana, 16. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdravilnih sredstvih 

in o naravnih zdraviliščih 

Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Uradni 
list LRS, št. 39-231/60) se spremeni in dopolni tako, da se v prečiščenem bese- 
dilu glasi: 

ZAKON 
o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih 

PRVI DEL 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Zaradi čim smotrnejšega izkoriščanja za potrebe zdravstva in turizma ter 
drugih družbenih potreb so naravna zdravilna sredstva kot naravno bogastvo 
pod posebnim družbenim varstvom. 

2. člen 

Za naravna zdravilna sredstva po tem zakonu se štejejo voda, blato, pesek 
in plini, če jim je v skladu z določbami tega zakona priznana lastnost narav- 
nega zdravilnega sredstva. 

Za naravno zdravilno sredstvo po tem zakonu se lahko šteje tudi klima. 

3. člen 

Naravna zdravilna sredstva se morajo uporabljati in izkoriščati kar najbolj 
ekonomično in tako, da so vsestransko upoštevane družbene koristi. 

Pri iskanju in izkoriščanju naravnih zdravilnih sredstev, ki se štejejo za 
rudno blago, je treba upoštevati predpise s področja rudarstva. 

4. člen 

Občina skrbi za to, da se naravna zdravilna sredstva uporabljajo oziroma 
izkoriščajo tako kot je določeno- v prejšnjem členu ter za usklajevanje koristi 
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in potreb zdravstva, turizma, gostinstva, industrije, rudarstva, kmetijstva in 
drugih družbenih potreb v krajih, kjer se ta naravna zdravilna sredstva 
izkoriščajo. 

Ce je v kraju, kjer je izvor ali nahajališče zdravilnega sredstva, organi- 
zirano' zdravljenje s tem sredstvom ali če obstoji možnost, da se ustanovi na- 
ravno1 zdravilišče, pa je možnost izkoriščanja tega sredstva po količini ali zmog- 
ljivosti naprav oziroma objektov omejena, je treba gledati predvsem na to, da 
so zagotovljene potrebe zdravstva. Kolikor ta zmogljivost presega potrebe zdrav- 
stva, se lahko naravno zdravilno sredstvo izkorišča tudi za potrebe gospo- 
darstva, predvsem pa za potrebe zdraviliškega turizma. 

5. člen 

Kraj, v katerem je naravno zdravilno sredstvo, se lahko razglasi za zdra- 
vilLško-turistični kraj po določbah tega zakona. 

6. člen 

Občinska skupščina usmerja razvoj zdraviliško-turističnih krajev in drugih 
krajev, v katerih so naravna zdravilna sredstva, v skladu z osnovami regional- 
nega plana z urbanističnim načrtom, z družbenimi plani, z odlokom o zdra- 
viliškem redu (12. člen) ter z določitvijo varstvenega območja naravnemu zdra- 
vilnemu sredstvu (10. člen). 

Pri usmerjanju razvoja krajev iz prejšnjega odstavka se z urbanističnim 
načrtom določijo elementi in kapacitete za dolgoročni razvoj in ureditev zdra- 
viliško-turističnih krajev, zlasti vodno-gospodarske ureditve, promet, območja 
za zdraviliške, turistične in gostinske objekte ter oskrba teh krajev. 

II. Naravna zdravilna sredstva 

7. člen 

Naravno sredstvo v posameznem kraju razglasi za naravno zdravilno sred- 
stvo Republiški sekretariat za zdravstvo na podlagi mnenja strokovnjakov za 
ustrezna področja. 

8. člen 

V odločbi o razglasitvi naravnega zdravilnega sredstva se odredijo ukrepi 
za zavarovanje zdravilnega sredstva, njegovega izvora in nahajališča in za 
izkoriščanje naravnega zdravilnega sredstva. 

9. člen 

Kakovost naravnega zdravilnega sredstva mora biti najmanj vsakih pet let 
preizkušena. 

Organizacija oziroma zavod, ki izkorišča naravno zdravilno sredstvo, mora 
organizirati stalno higiensko in tehnično kontrolo naravnega zdravilnega 
sredstva. 
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10. člen 

Za zavarovanje naravnega zdravilnega sredstva in varstva družbenih ko- 
risti lahko določi občinska skupščina varstveno območje in ukrepe ter prepovedi 
za izvršitev določenih del na tem območju. Za zavarovanje izvorov zdravilnih 
vrelcev mora biti določeno varstveno območje. Varstveno območje se določi 
v urbanističnem načrtu, lahko pa tudi s posebnim odlokom. 

Varstveno območje obsega okolico naravnega zdravilnega sredstva, v kateri 
bi posegi lahko kvarno vplivali na količino, kakovost in obstoj naravnega zdra- 
vilnega sredstva. Ce so na varstvenem območju potrebni strožji in manj strogi 
ukrepi, se lahko določi ožje in širše varstveno območje. 

III. Zdraviliško-turistični kraji 

11. člen 

Republiški sekretar za zdravstvo razglasi v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za turizem in z republiškim sekretarjem za urbanizem, Stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve na predlog občinske skupščine kraje, v katerih 
so naravna zdravilna sredstva, za zdraviliško-turistične kraje: 

1. če so v kraju primerni tehnično in higiensko urejeni zdraviliški objekti 
in naprave; 

2. če je v kraju organizirana zdravstvena služba; 
3. če ima kraj urejene komunalne naprave in naprave za komunalno in 

osebno higieno; 
4. če ima kraj potrjen urbanistični načrt; 
5. če je poskrbljeno za dobre prometne zveze s krajem; 
6. če so v kraju primerni turistični in gostinski objekti. 
Ce kraj ne izpolnjuje vseh pogojev, se lahko razglasi za zdraviliško-turi- 

stični kraj, če v roku, ki ga sporazumno določijo republiški sekretarji iz prejš- 
njega odstavka, izpolni predpisane pogoje. 

12. člen 

Občinska skupščina predpiše z odlokom o zdraviliškem redu posebno ure- 
ditev zdraviliško-turističnega kraja, upoštevajoč pri tem potrebe zdravstvene 
službe in razvoj zdraviliškega turizma. 

Z odlokom iz prejšnjega odstavka se uredijo vprašanja v zvezi z uporabo 
naravnega zdravilnega sredstva in ureditvijo zdraviliško-turističnega kraja, zlasti 
pa vprašanja: 

— vzdrževanja in zavarovanja zdravilnih sredstev; 
— izgradnje in ureditve gostinsko-turističnih objektov; 
— vrstnega reda uporabnikov pri izkoriščanju naravnega zdravilnega 

sredstva; 
— pravic in dolžnosti (turističnih gostov in prebivalcev zdraviliško-turistič- 

nega kraja v zvezi z uporabo naravnega zdravilnega sredstvi in zdraviliških 
naprav; r 

— nastanjevanja, prehrane in razvedrila obiskovalcev; 
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— uporabe in vzdrževanja javnih nasadov in drugih komunalnih naprav, 
vzdrževanja higiene in javnega reda; 

— zdraviliške in turistične propagande. 

13. člen 

S statutom ali z odlokom občine, v kateri so zdraviliško-turistični kraji, se 
določi, kaiteri politično-izvršilni organ (svet) občinske skupščine bo opravljal 
zadeve, ki se urejajo s tem zakonom. 

Občinska skupščina lahko s statutom ali s posebnim odlokom prenese na 
krajevno skupnost kraja, na katere območju je zdraviliško-turistični kraj, samo- 
stojno opravljanje posameznih nalog, ki so1 neposrednega pomena za zdravi- 
liško-turistični kraj. 

DRUGI DEL 

Naravna zdravilišča 

14. člen 

Naravna zdravilišča so zdravstveni zavodi, ki z uporabo naravnih zdravilnih 
sredstev preprečujejo obolenja, zdravijo in medicinsko rehabilitirajo bolnike 
ter nudijo bolnikom rekonvalescentom in zdravstveno ogroženim zdravstveno 
pomoč in oskrbo pod stalnim zdravniškim nadzorstvom. 

Poleg naravnih zdravilnih sredstev uporabljajo naravna zdravilišča tudi 
fizioterapevtska in druga sodobna fizikalna sredstva. 

15. člen 

Za naravna zdravilišča po tem zakonu se štejejo: 
1. kopališča (toplice), če uporabljajo za zdravljenje mineralno, radioaktivno 

ali termalno vodo za kopanje ali pitje ali če uporabljajo blato, pesek in pline; 
2. klimatska zdravilišča, če uporabljajo za zdravljenje klimo. 

16. člen 

Naravno zdravilišče se lahko ustanovi: 
a) če je bilo naravno sredstvo, ki naj se uporablja v tem zdravilišču, raz- 

glašeno za zdravilno; 
b) če so bile določene indikacije in kontraindikacije; 
c) če so zagotovljeni primerno urejeni prostori, ustrezna oprema in sredstva 

za pregledovanje, zdravljenje, nego, bivanje in oskrbo bolnikov; 
č) če je zagotovljena primerna higienska ureditev zdravilišča; 
d) če je zagotovljeno zadostno število zdravstvenega, strokovnega in dru- 

gega osebja. 
Republiški sekretar za zdravstvo določi minimalne pogoje, ki jih morajo 

izpolnjevati posameAe vrste naravnih zdravilišč, glede osebja, opreme, apa- 
rature, instrumentarija, inventarja in podobno. 
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17. člen 

Republiški sekretar za zdravstvo določi indikacije in kontraindikacije za 
zdravljenje v naravnih zdraviliščih. Naravna zdravilišča sprejemajo osebe na 
zdravljenje v skladu s predpisanimi indikacijami. 

18. člen 

V naravno zdravilišče je lahko sprejet vsakdo, če to dopušča zmogljivost 
zdravilišča in če to ne nasprotuje zdravstveni ureditvi naravnega zdravilišča. 

V naravnem zdravilišču lahko uporablja zdravilna sredstva vsakdo. Pogoji 
uporabe zdravilnega sredstva se določijo s hišnim redom. 

19. člen 

Na'ravna zdravilišča lahko zaradi boljšega izkoriščanja naravnega zdra- 
vilnega sredstva in svojih zmogljivosti opravljajo in razvijajo tudi turistične, 
gostinske in druge dejavnosti. 

20. člen 

Naravna zdravilišča, ki opravljajo turistične, gostinske in podobne dejav- 
nosti, morajo svoje prostore urediti tako, da ni moteno zdravstveno delo in 
bivanje bolnikov v zavodu zaradi postranskih dejavnosti zdravilišča. 

21. člen 

Naravna zdravilišča lahko sklepajo pogodbe s turističnimi in potovalnimi 
organizacijami oziroma zavodi o sprejemu in nastanitvi gostov oziroma zavaro- 
vancev-bolnikov na zdravljenje. 

22. člen 

Kolikor ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za naravna zdravilišča 
določbe zakona o zdravstvenem varstvu in o organizaciji zdravstvene službe 
v SR Sloveniji. 

TRETJI DEL 

Kazenske določbe 

23. člen 

Z denarno kaznijo do 100 000 dinarjev se kaznuje za prekršek gospodarska 
ali druga organizacija ali zavod: 

— če občasno- ne preizkuša kakovosti naravnega zdravilnega sredstva po 
določbah tega zakona ali če kakor koli spreminja kvaliteto naravnega zdravil- 
nega sredstva; 

— če začne z delom kot naravno zdravilišče, preden dobi za to dovoljenje; 
-— če zaradi privabljanja gostov navaja v prospektih neresnična dejstva ali 

neodobrene indikacije. 
Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za /.prekršek tudi pred- 

stavnik ali uslužbenec gospodarske organizacije ali zavoda, ki je storil prekršek 
iz prejšnjega odstavka. 

24 
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24. člen 

Z denarno kaznijo do 100 000 dinarjev se kaznuje za prekršek gospodarska 
ali druga organizacija ali zavod, ki brez dovoljenja ali v nasprotju z izdanim 
dovoljenjem opravlja v ožjem ali širšem varstvenem območju naravnega zdra- 
vilnega sredstva dela, ki niso dovoljena (8. člen in prvi odstavek 10. člena). 

Z denarno kaznijo do 20 000 dinarjev se kaznuje za prekršek občan, ki 
opravlja dela, navedena v prejšnjem odstavku. 

25. člen 

Nadzorstvo nad tem, kako se izvršujejo ukrepi za zavarovanje naravnega 
zdravilnega sredstva iz 8. člena in določbe o zavarovanju varstvenega območja 
iz 10. člena tega zakona, izvršuje urbanistična inšpekcija. 

Pri opravljanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko organ urbanistične 
inšpekcije odredi ukrepe, predvidene v 7. členu zakona o urbanistični inšpekciji 
(Uradni list SRS, št. 21-120/64). 

Četrti del 

Predhodne in končne določbe 

26. člen 

Dokler ne bo izdan nov predpis po drugem odstavku 16. člena tega zakona, 
ostane v veljavi pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo naravnih 
zdravilišč (Uradni list LRS, št. 23-156/62), kolikor ne nasprotuje določbam tega 
zakona. 

27. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija Skupščine SRS za usklajevanje republiških predpisov z ustavo 
je na seji 29. 2. 1964 sklenila, da se na novo uredi materija o naravnih zdra- 
vilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih in da se pri tem upoštevajo< težnje 
turizma. Tudi družbeni plan SR Slovenije za leto 1964 predvideva povečan razvoj 
turizma v naravnih zdraviliščih in da se s tem v zvezi povečajo tudi zmoglji- 
vosti zdravilišč in vlaganja sredstev v te namene. 

Praksa zadnjih let je pokazala, da se čedalje bolj zanimajo tudi inozemske 
turistične organizacije in organizacije socialnega zavarovanja, da bi pošiljale 
bolnike in goste v naša naravna zdravilišča. 

Prav tako je dejstvo, da se vsepovsod po svetu povezujeta zdraviliška in 
turistična dejavnost v krajih, kjer so organizirana naravna zdravilišča in da se 
vse bolj razvija »zdraviliški turizem«. 

Vse to nam narekuje, da tudi v SR Sloveniji konkretneje uredimo ta vpra- 
šanja in da interese zdravstva in turizma kot največjih koristnikov naravnih 
zdravilišč tudi bolj določno uredimo v zakonu, kot je to v sedaj veljavnem 
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zakonu o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Uradni list 
LRS, št. 39-231/60). Sedanji zakon tesnejšega sodelovanja med njima ni pre- 
prečeval, bil pa je nekoliko nejasen. Posebna komisija Izvršnega sveta je ob 
pripravah za zakon iz leta 1960 sicer ugotovila, da so interesi zdravstva in 
turizma v naravnih zdraviliščih usklajeni, praksa pa je pokazala, da niti občine 
niti naravna zdravilišča kljub obstoječim pravnim možnostim niso v zadostni 
meri storile vsega, da se do maksimalno mogoče mere razvije v zdraviliških 
krajih brez škode za zdravstveno službo tudi »zdraviliški turizem« in kateremu 
osnova naj bi bila ravno dobro razvita zdravstvena (zdraviliška) služba. 

Te nejasnosti oziroma pomanjkljivosti pri uporabi sedanjega zakona se 
skušajo v predloženem zakonu odpraviti s konkretnejšimi in jasnejšimi do- 
ločbami. 

Pri vsem tem pa ne smemo izgubiti izpred oči dejstva, da imajo naša zdra- 
vilišča le nekoliko drugačen položaj kot druga naravna zdravilišča v svetu. Naša 
naravna zdravilišča imajo' status zdravstvenih zavodov ter lahko< bolnice in 
drugi zdravstveni zavodi vanje neposredno pošiljajo1 bolnike na nadaljevano 
zdravljenje. Večino kapacitet v naravnih zdraviliščih izkoriščajo naši zavaro- 
vanci vse leto, zato skupščinam in skladom socialnega zavrovanja ni in ne 
more biti vseeno, kako se trosijo njihova sredstva in kakšen je zdravstveni 
režim v naravnih zdraviliščih. Prav tako ne more biti družbi vseeno, ali in kako 
se zdravijo' zavarovanci v zdraviliščih in kdaj se vrnejo v delovni proces. Ho- 
čemo reči, da naravna zdravilišča niso' izključno instrument turizma, ampak 
da morajo obdržati predvsem status zdravstvenih zavodov , z ustreznim zdrav- 
stvenim režimom ter da tudi v bodoče ne more biti turistično poslovanje na 
škodo zdravstvenemu varstvu bolnikov-zavarovancev. 

Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih iz leta 
1960 in k temu zakonu izdani pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in 
delo naravnih zdravilišč (Uradni list LRS, št. 23/62) sta pa kljub kratki dobi 
dobrih 3 let in kljub razmeroma majhnim vlaganjem v zdraviliške kapacitete 
zelo veliko prispevala in še vedno bolj prispevata k napredku zdravstvene službe 
v zdraviliščih. Novogradnje, ki so v teku (Slatina Radenci, Rogaška Slatina, 
Dolenjske Toplice, Čaiteške Toplice), povečanje Števila zdravnikov in drugih 
zdravstvenih delavcev, ureditev hospitalnih prostorov, opremljanje laborato- 
rijev, uvedba dietne prehrane, zboljšanje metod zdravljenja z uvajanjem fizio- 
terapije, povezava zdravilišč s klinikami in bolnicami, določitev indikacij in 
kontraindikacij po znanstvenih kriterijih itd. so> že in še bodo1 utrjevale zdrav- 
stveno službo v naravnih zdraviliščih kot posebno vrsto zdravstvenega varstva 
občanov in obenem kot bazo- za zdraviliški turizem. 

Najpomembnejše novote v predloženem zakonu, ki so potrebne zaradi varo^ 
vanja turističnih in urbanističnih interesov, so: 

1. Občina mora pri usklajevanju interesov v krajih, kjer so naravna zdra- 
vilna sredstva, še prav posebno gledati, da se zadosti interesom zdravstvene 
službe, ker sp naravna zdravilišča obenem materialna podlaga za razvoj doma- 
čega in tujskega zdraviliškega turizma (2. odstavek 4. člena). 

2. Občinski skupščini je dana možnost, da za zavarovanje naravnih zdra- 
vilnih sredstev določi ožje ali tudi širše varstveno območje, glede na to, da so 
za zavarovanje naravnih zdravilnih sredstev potrebni strožji ali le manj strožji 
ukrepi (10. člen). 

3. Kraji, kjer se izkoriščajo naravna zdravilna sredstva, se razglašajo za 
zdraviliško-turistične kraje in ne — kot doslej — samo za zdraviliške kraje. 

24» 
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Kot pogoj, da se nek kraj razglasi za zdraviliško-turistični kraj, je v 11. členu 
določeno', da ima med drugim tudi primerne turistične in gostinske objekte. 

4. V občinskem odloku o< ureditvi zdraviliškega kraja se morajo upoštevati 
potrebe zdravstvene službe in razvoj zdraviliškega turizma (12. člen). 

5. V 19. členu se kot dejavnosti naravnih zdravilišč omenjajo izrecno- tudi 
turistične in gostinske dejavnosti. 

6. V 21. členu je bila predvidena možnost, da naravna zdravilišča sklepajo 
pogodbe s turističnimi, potovalnimi organizacijami in zavodi, pogodbe o spreje- 
manju bolnikov in turističnih gostov. 

Urbanistični interesi so zavarovani zlasti z določbami drugega odstavka 
4. člena in z določbami 25. člena. 

Te novote so- predvidene v zakonu poleg tistih nalog občin oziroma naravnih 
zdravilišč, ki jih omeinja že sedanji zakon. 

Na naših zdraviliščih so živo zainteresirani — kot že rečeno — samoupravni 
organi socialnega zavarovanja. Iz elaborata, ki ga je pripravil o tem Republiški 
zavod za socialno zavarovanje, ,se vidi, da je tudi le-ta mnenja, da je treba 
napraviti določene odstope v naravnih zdraviliščih v korist turizma, da pa se 
mora dosledno izvajati in izpopolnjevati zdravstvena služba. Iz tega razloga 
menimo, da morajo v interesu pravilnega napotovanja zavarovancev na nadalje- 
vano zdravljenje v zdraviliščih ostati v zakonu določbe o indikacijah in kontra- 
indikacijah za zdravljenje v zdraviliščih (17. člen); pri tem ne gre samo za 
strokovno-zdravstveni ukrep, ampak ima določitev indikacij in kontraindikacij 
tudi določene pravne posledice ža pravice zavarovancev in na trošenje družbenih 
sredstev za zdravljenje. 

Glede vsega ostalega pa je predloženi zakon obdržal koncepcije dosedanjega 
zakona, zlasti pa, da občina usklajuje družbene interese na izkoriščanju naravnih 
zdravilnih sredstev in da usmerja razvoj zdraviliško turističnih krajev ter da 
lahko prenese posamezne naloge oziroma pravice na krajevne skupnosti. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih 

zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 30. 10. 1964 obravnaval predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdravi- 
liščih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor je v obravnavi zakonskega predloga upošteval amandmaje in mnenja 
Zakonodajho-pravne komisije Skupščine SR Slovenije ter mnenje odbora Repu- 
bliškega zbora za trgovino, gostinstvo in turizem. 

V načelni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal, sprejel 
pa je tudi mnenje odbora Republiškega zbora za trgovino, gostinstvo in tu- 
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rizem, po katerem naj bi tudi gostinske in turistične organizacije pod določenimi 
pogoji izkoriščale naravna zdravilna sredstva. S tem bi se legaliziralo dose- 
danje delo nekaterih delovnih organizacij pri izkoriščanju naravnih zdravilnih 
sredstev in se hkrati omogočilo širjenje in krepitev zdravstvene službe v zdra- 
viliško-turističnih krajih. 

Pri podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 
slednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti besedilo »pesek in 
plini«, nadomesti z besedilom »pesek, plini in klima-«. 

Drugi odstavek se črta. 
Po mnenju odbora je klimo šteti kot naravno zdravilno sredstvo, zaradi 

česar naj bo navedena med drugimi naravnimi zdravilnimi sredstvi. 
K 4. členu: Celotno besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim 

besedilom: 
»Občina skrbi za to, da se naravna zdravilna sredstva uporabljajo oziroma 

izkoriščajo tako, kot je določeno v prejšnjem členu ter usklajuje koristi in 
potrebe uporabnikov. 

Ce je v kraju, kjer je izvor ali nahajališče zdravilnega sredstva, organizirano 
zdravljenje s tem sredstvom ali ga je mogoče organizirati za tako zdravljenje, 
pa je možnost izkoriščanja tega sredstva po količini ali zmoglljivosti naprav 
oziroma objektov omejena, je treba predvsem zagotoviti potrebe zdravstva. 
Kolikor ta zmogljivost presega potrebe zdravstva, se naravno zdravilno sredstvo 
izkorišča predvsem za potrebe zdraviliškega turizma, lahko pa tudi za druge 
gospodarske potrebe«. 

Odbor je mnenja, da v prvem odstavku ni umestno naštevanje uporabnikov 
naravnega zdravilnega sredstva. Spremembe v drugem odstavku so redakcij- 
skega značaja, z njimi pa je med drugim močneje poudarjena prioriteta zdra- 
viliškega turizma pred ostalimi gospodarskimi panogami. 

K 6. členu: Besedilo^ prvega odstavka se nadomesti z naslednjim be- 
sedilom : 

»Občinska skupščina usmerja v skladu z osnovami regionalnega plana razvoj 
zdraviliško-turističnih krajev in drugih krajev, v katerih so naravna zdravilna 
sredstva, z urbanističnim načrtom, z družbenimi plani, z zdraviliškim redom 
(12. člen) ter z določitvijo varstvenega območja naravnemu zdravilnemu sredstvu 
(10. člen).« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Besedilo drugega odstavka se črta. 
K 10. členu: Celotno' besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim 

besedilom: 
»Za zavarovanje naravnega zdravilnega sredstva in varstva družbenih ko- 

risti lahko določi občinska skupščina ožje varstveno območje; tako varstveno 
območje se mora določiti za zavarovanje izvorov zdravilnih vrelcev. Varstveno 
območje obsega okolico naravnega zdravilnega sredstva, v kateri bi posegi lahko 
kvarno vplivali na količino, kakovost in obstoj naravnega zdravilnega sredstva. 

Varstveno območje (ožje) se določi v urbanističnem načrtu, lahko pa tudi 
s posebnim odlokom. 

Republiški sekretar za zdravstvo lahko določi tudi širše varstveno območje 
za zdravilne vrelce v sporazumu z republiškim upravnim organom za rudarstvo 
in Geološkim zavodov, za druga naravna zdravilna sredstva pa s spozumom 
z republiškim upravnim organom, pristojnim za ustrezno področje. 
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V aktu o določitvi varstvenega območja (ožjega in širšega) se tudi določi, 
kakšna dela se v varstvenem območju ne smejo izvrševati oziroma ob kakšnih 
pogojih se smejo izvrševati posamezna dela.« 

Odbor je mnenja, da je treba tudi v prihodnje prepustiti republiki dolo- 
čanje širšega varstvenega območja, saj bo širše varstveno območje verjetno 
zajelo območje več občin in tudi interesi širše družbene skupnosti bi bili tako 
bolje zavarovani. 

K 11. členu: Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek: 
»Ta rok ne sme biti daljši kot pet let.« 
Odbor je mnenja, da je treba določiti zgornjo mejo roka, ker bi se sicer 

izpolnitev pogojev lahko zavlekla v nedogled. 
K 12. členu: V drugem odstavku se besedilo zadnje alinee spremeni 

tako, da se glasi: 
»— zdraviliško-turistiene propagande«. 
Odbor je mnenja, da izhaja taka formulacija iz že sprejetega besedila o 

zdraviliško-turističnih krajih in ker je bila propaganda že tudi doslej enotna. 
K 17. členu : Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Republiški zdravstveni center določi indikacije in kontraindikacije za 

zdravljenje v naravnih zdraviliščih. Naravna zdravilišča sprejemajo osebe na 
zdravljenje v skladu z določenimi indikacijami.« 

Odbor je mnenja, da določanje indikacij in kontraindikacij ne more biti 
naloga Republiškega upravnega organa, ker gre za povsem strokovna zdrav- 
stvena vprašanja. To je naloga republiškega zdravstvenega centra kot strokovno 
zdravstvene institucije, ki bo lahko v okviru republike zagotovila enotne kri- 
terije. 

K 18. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»■V naravnem zdravilišču lahko uporablja naravna zdravilna sredstva vsak- 

do. Pogoji uporabe naravnega zdravilnega sredstva se določijo z zdraviliškim in 
s hišnim redom.« 

Sprememba je deloma redakcijskega značaja. Odbor meni, da mora že 
zdraviliški red določiti pogoje za uporabo naravnega zdravilnega sredstva. 

K 20. členu: V prvi vrsti se beseda »podobne« nadomesti z besedo 
»druge«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in se z njo usklaja formulacija v 
predhodnem členu. 

K 21. členu : Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Naravna zdravilišča lahko sklepajo pogodbe z zavodi oziroma s turističnimi 

in potovalnimi organizacijami o sprejemu zavarovancev-bolnikov oziroma 
gostov na zdravljenje.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. Z njo se hkrati poudarja, da je 
osnovna dejavnost naravnih zdravilišč zdravljenje bolnikov. 

Po predlogu odbora Republiškega zbora za trgovino1, gostinstvo1 in turizem 
so bili vključeni v zakonski predlog naslednji trije novi členi, s katerimi se 
ureja izkoriščanje naravnih zdravilnih sredstev po delovnih in drugih orga- 
nizacijah: 

22 a člen: »Razen naravnih zdravilišč lahko izkoriščaj o naravna zdra- 
vilna sredstva za zdravljenje gostov tudi delovne in druge organizacije, če 
izpolnjujejo pogoje iz 16. člena, točka a, b, c in č tega zakona, če imajo dovo- 
ljenje za opravljanje te dejavnosti in če s pogodbo, ki jo sklenejo z zdravstvenim 
zavodom, zagotovijo zdravljenje gostov.« 
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22b člen : »Dovoljenje iz prejšjega člena izda zainteresiranim delovnim 
in drugim organizacijam republiški sekretar za zdravstvo v soglasju z repu- 
bliškim sekretarjem za (turizem, potem ko dobi mnenje Republiškega zdrav- 
stvenega centra. V tem dovoljenju se lahko predpišejo natančnejši pogoji za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti v teh organizacijah.« 

22 c člen : »Strokovno nadzorstvo nad opravljanjem zdravstvenih dejav- 
nosti v organizacijah iz 22 a člena opravlja Republiški zdravstveni center.« 

K 23. členu: V prvem odstavku: 
v prvi alinei, v drugi vrsti se črta beseda »kakorkoli«; 
v drugi alinei se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»— če začne z delom kot naravno zdravilišče ali, če začne izkoriščati na- 

ravna zdravilna sredstva za zdravljenje (22 a člen), preden dobi za to dovo- 
ljenja; 

v tretji alinei se črta besedi »v prospektih«, beseda »neodobrene« pa se 
nadomesti z besedo »neustrezne«. 

V drugem odstavku se v drugi vrsti beseda »uslužbenec« nadomesti z besedo 
»delavec«. 

Glede spremembe v prvi alinei odbor meni, da je bila prvotna formulacija 
preostra. 

Sprememba v drugi alinei je sprejeta zato, da bi ta določba veljala tako za 
naravna zdravilišča kot za druge delovne organizacije iz 22 a člena. 

Popravek v tretji alinei je potreben zato, ker se propaganda ne vrši samo 
s prospekti, pač pa tudi z drugimi sredstvi, kot so: radio, televizija in film. 

Sprememba v drugem odstavku je redakcijskega značaja in je prilagojena 
terminom iz ustave. 

K 24. členu: V prvem odstavku se v zvezi s spremembami v 23. členu 
beseda »gospodarska« nadomesti z besedo »delovna« in se črtata besedi »ali 
zavod«. 

Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
»Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi pred- 

stavnik ali delavec delovne ali druge organizacije, ki je storil prekršek iz 
prejšnjega odstavka.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji, v njem pa se beseda »prejšnjem« 
nadomesti z besedo »prvem«. 

Spremembe so redakcijskega značaja. 
Predstavnik ilzvršnega sveta se je z vsemi navedenimi predlogi za spre- 

membe in dopolnitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 
K predlogu zakona je tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 

Slovenije sprejela amandmaje k 1., 4., 12., 13., 15., 23. in 24. členu, s katerimi 
se je predstavnik Izvršnega sveta strinjal in so tako postali sestavni del zakon- 
skega predloga. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da sprejme 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdravilnih 
sredstvih in o naravnih zdraviliščih. 

Za poročevalca je odbor določil poslanca Rada Dolgana. 

Št.: 514-2/64 
Ljubljana, 13. novembra 1964 

Predsednik: 
dr. Jože B e n i g a r 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih 

zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 30. oktobra 1964 obravnaval 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdravilnih 
sredstvih in o naravnih zdraviliščih, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

Odbor je ob obravnavi zakonskega predloga upošteval amandmaje Zako- 
nodaj noi-pravne komisije Skupščine SR Slovenije ter mnenja odbora Repu- 
bliškega zbora za trgovino, gostinstvo in turizem. 

V načelni razpravi se je odbor z zakonskim predlogom strinjal, sprejel pa 
je tudi mnenje odbora Republiškega zbora za trgovino, gostinstvo in turizem, 
po katerem naj bi tudi gostinske in turistične organizacije pod določenimi 
pogoji izkoriščale naravna zdravilna sredstva. S tem bi se legaliziralo dosedanje 
delo nekaterih delovnih organizacij pri izkoriščanju naravnih zdravilnih sred- 
stev in se hkrati omogočilo širjenje in krepitev zdravstvene službe v zdraviliško- 
turističnih krajih. 

Pri podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je odbor sprejel na- 
slednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. č l e n u): V prvem odstavku se v drugi vršiti besedilo »pesek in plini« 
nadomesti z besedilom »pesek, plini in klima«. 

Drugi odstavek se črta. 
Po mnenju odbora je klimo šteti kot naravno' zdravilno sredstvo, zaradi 

česar naj bo navedena med ostalimi naravnimi zdravilnimi sredstvi. 
K 4. členu : Celotno besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim 

besedilom: 
»Občina skrbi za to, da se naravna zdravilna sredstva uporabljajo oziroma 

izkoriščajo tako, kot je določeno v prejšnjem členu ter usklajuje koristi in 
potrebe uporabnikov. 

Če je v kraju, kjer je izvor ah nahajališče zdravilnega sredstva, organizirano 
zdravljenje s tem sredstvom ali ga je mogoče organizirati za tako' zdravljenje, 
pa je možnost izkoriščanja tega sredstva po količini ali zmogljivosti naprav 
oziroma objektov omejena, je treba predvsem zagotoviti potrebe zdravstva. 
Kolikor ta zmogljivost presega potrebe zdravstva, se naravno zdravilno sred- 
stvo izkorišča predvsem za potrebe zdraviliškega turizma, lahko pa tudi za 
druge gospodarske potrebe.« 

Odbor je mnenja, da v prvem odstavku ni umestno naštevanje uporabnikov 
naravnega zdravilnega sredstva. Spremembe v drugem odstavku so redakcij- 
skega značaja, z njimi pa je med drugim močneje poudarjena prioriteta zdra- 
viliškega turizma pred ostalimi gospodarskimi panogami. 
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K 6. členu: Besedilo prvega odstavka se nadomesti z naslednjim be- 
sedilom: 

»Občinska skupščina usmerja v skladu z osnovami regionalnega plana 
razvoj zdravilišfeo-turističnih krajev in drugih krajev, v kaiterih so naravna 
zdravilna sredstva, z urbanističnim načrtom, z družbenimi plani, z zdraviliškim 
redom (12. člen) ter z določitvijo varstvenega območja naravnemu zdravilnemu 
sredstvu (10. člen).« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Besedilo1 drugega odstavka se črta. 
K 10. členu: Celotno besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim 

besedilom: 
»Za zavarovanje naravnega zdravilnega sredstva in varstva družbenih ko^ 

risti lahko določi občinska skupščina ožje varstveno območje; tako varstveno 
območje se mora določiti za zavarovanje izvorov zdravilnih vrelcev. Varstveno 
območje obsega okolico naravnega: zdravilnega sredstva, v kateri bi posegi lahko 
kvarno vplivali na količino, kakovost in obstoj naravnega zdravilnega sredstva. 

Varstveno območje (ožje) se določi v urbanističnem načrtu, lahko pa tudi 
s posebnim odlokom. 

Republiški sekretar za zdravstvo lahko določi tudi širše varstveno območje 
za zdravilne vrelce v sporazumu z republiškim upravnim organom za rudarstvo 
in Geološkim zavodom, za druga naravna zdravilna sredstva pa v sporazumu 
z republiškim upravnim organom, pristojnim za ustrezno področje. 

V aktu o določitvi varstvenega območja (ožjega in širšega) se tudi določi, 
kakšna dela se v varstvenem območju ne smejo izvrševati oziroma ob kakšnih 
pogojih se smejo izvrševati posamezna dela.« 

Odbor je mnenja, da je treba tudi v prihodnje prepustiti republiki določanje 
širšega varstvenega območja, saj bo širše varstveno območje verjetno zajelo 
območje več občin in tudi interesi širše družbene skupnosti bi bili tako bolje 
zavarovani. 

K 11. členu : Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek: 
»Ta rok ne sme biti daljši kot pet let.-« 
Odbor je mnenja, da je treba določiti zgornjo mejo roka, ker bi se sicer 

izpolnitev pogojev lahko zavlekla v nedogled. 
K 12. členu: V drugem odstavku se besedilo zadnje alinee spremeni 

tako, da se glasi: 
»— zdraviliško-turistične propagande.« 
Odbor je mnenja, da izhaja taka formulacija iz že sprejetega besedila o 

zdraviliško-turističnih krajih in ker je bila propaganda že tudi doslej enotna. 
K 17. členu: Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Republiški zdravstveni center določi indikacije in kontraindikacije za 

zdravljenje v naravnih zdraviliščih. Naravna zdravilišča sprejemajo osebe na 
zdravljenje v skladu z določenimi indikacijami.« 

Odbor je mnenja, da določanje indikacij in kontraindikacij ne more biti 
naloga republiškega upravnega organa, ker gre za povsem strokovna zdrav- 
stvena vprašanja. To je naloga republiškega zdravstvenega centra kot strokovno 
zdravstvene institucije, ki bo lahko v okviru republike zagotovila enotne 
kriterije. 
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K 18. členu : Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»V naravnem zdravilišču lahko uporablja naravna zdravilna sredstva 

vsakdo. Pogoji uporabe naravnega zdravilnega sredstva se določijo z zdravi- 
liškim in hišnim redom.« 

Sprememba je deloma redakcijskega značaja. Odbor meni, da mora že zdra- 
viliški red določiti pogoje za uporabo naravnega zdravilnega sredstva. 

K 20. členu: V prvi vrsti se beseda »podobne« nadomesti z besedo 
»druge«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in se z njo usklaja formulacija v pred- 
hodnem členu. 

K 21. členu: Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Naravna zdravilišča lahko sklepajo pogodbe z zavodi oziroma s turistič- 

nimi in potovalnimi organizacijami o sprejemu zavarovancev-bolnikov oziroma 
gostov na zdravljenje.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. Z njo se hkrati poudarja, da je 
osnovna dejavnost naravnih zdravilišč zdravljenje bolnikov. 

Po predlogu odbora Republiškega zbora za trgovino, gostinstvo in turizem 
so bili vključeni v zakonski predlog naslednji trije novi členi, s katerimi se 
ureja izkoriščanje naravnih zdravilnih sredstev po delovnih in drugih orga- 
nizacijah: 

22 a člen: »Razen naravnih zdravilišč lahko izkoriščajo naravna zdravilna 
sredstva za zdravljenje gostov tudi delovne in druge organizacije, če izpolnjujejo 
pogoje iz 16. člena, točka a, b, c in č tega zakona, če imajo dovoljenje za oprav- 
ljanje te dejavnosti in če s pogodbo, ki jo sklenejo z zdravstvenim zavodom, 
zagotovijo zdravljenje gostov.« 

22 b člen : »Dovoljenje iz prejšnjega člena izda zainteresiranim delovnim 
in drugim organizacijam republiški sekretar za zdravstvo v soglasju z repu- 
bliškim sekretarjem za turizem, potem ko' dobi mnenje Republiškega zdrav- 
stvenega centra. V tem dovoljenju se lahko predpišejo natančnejši pogoji za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti v teh organizacijah.« 

22 c člen : »Strokovno nadzorstvo nad opravljanjem zdravstvenih dejav- 
nosti v organizacijah iz 22 a člena opravlja Republiški zdravstveni center.« 

K 23. členu : V prvem odstavku: 
v prvi alinei, v drugi vrsti se črta beseda »kakorkoli«; 
v drugi alinei se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»— če začne z delom kot naravno zdravilišče ali če začne izkoriščati naravna 

zdravilna sredstva za zdravljenje (22 a člen), preden dobi za to dovoljenje;« 
v tretji alinei se črtata besedi »v prospektih«, beseda »neodobrene« pa se 

nadomesti z besedo »neustrezne«. 
V drugem odstavku se v drugi vrsti beseda »uslužbenec« nadomesti z besedo 

»delavec«. 
Glede spremembe v prvi alinei odbor meni, da je bila prvotna formulacija 

preostra. 
Sprememba v drugi alinei je sprejeta zato, da bi ta določba veljala tako za 

naravna zdravilišča kot za druge delovne organizacije iz 22 a člena. 
Popravek v tretji alinei je potreben zato, ker se propaganda ne vrši samo 

s prospekti, pač pa tudi z drugimi sredstvi, kot so: radio, televizija in film. 
Sprememba v drugem odstavku je redakcijskega značaja in je prilagojena 

terminom iz ustave. 
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K 24. členu: V prvem odstavku se v zvezi s spremembami v 23. členu 
beseda »gospodarska« nadomesti z besedo »delovna« in črtata besedi »ali zavod«. 

Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
»Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi pred- 

stavnik ali delavec delovne ali druge organizacije, ki je storil prekršek iz 
prejšnjega odstavka.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji, v njem pa se beseda »prejšnjem« 
nadomesti z besedo »prvem«. 

Spremembe so redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi navedenimi predlogi za spre- 

membe in dopolnitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 
K predlogu zakona je tudi Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 

Slovenije sprejela amandmaje k 1., 4, 12., 13., 15, 23. in 24. členu, s katerimi se 
je predstavnik Izvršnega sveta strinjal in so tako postali sestavni del zakon- 
skega predloga. 

Odbor predlaga Socialno-zdravstvenemu zboru Skupščine SR Slovenije, da 
sprejme predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdra- 
vilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih. 

Za poročevalca je odbor določil poslanko Minko Kovač. 

Št.: 514-2/64 
Ljubljana, 12. novembra 1964 

Predsednik: 
dr. Adolf D r o 1 c 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Zakonodaj no-pravna komisija 

POROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdravilnih 
sredstvih in o naravnih zdraviliščih 

Zakonodaj no-pravna komisija je na svojih sejah dne 16. oktobra 1964 in 
11. novembra 1964 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Ugotovljeno 
je bilo, da v tem primeru ne gre za predlog novega zakona, temveč za nekatere 
dopolnitve predvsem v smeri zdraviliškega turizma ter za nekatere uskladitve 
in konkretnejše oziroma jasnejše določbe v primerjavi s sedaj veljavnim za- 
konom o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur. 1. LRS, 
št. 39-231/60). 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija hkrati 
obravnavala amandmaje, ki sta jih k zakonskemu predlogu predlagala odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora ter 
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odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora. Komisija se je 
s temi amandmaji strinjala, k nekaterim od njih pa je še predlagala manjše 
spremembe. Upoštevaje tudi amandmaje navedenih dveh odborov, komisija 
v celoti predlaga naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu: Beseda »naravno« na koncu druge in v začetku tretje vrste 
pred besedo »bogastvo« se nadomesti z izrazom »prirodno«. 

Sprememba je redakcijskega značaja; z njo se usklajuje označevanje tega 
pojma z izrazom, ki ga uporablja ustava (8, člen ustave SFRJ). 

K 2. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti besedila »pesek in plini« 
nadomesti z besedilom »pesek, plini in klima«. 

Drugi odstavek se črta. 
Predlog za to spremembo sta dala odbor za proučevanje zakonskih iti drugih 

predlogov Socialno-zdravstvenega zbora ter odbor za zdravstvo in socialno poli- 
tiko Republiškega zbora. Komisija k predlogu nima pripomb. 

K 4. členu: Celotno besedilo se spremeni tako, da se glasi: »Občina skrbi 
za to, da se naravna zdravilna sredstva uporabljajo' oziroma izkoriščajo tako, 
kot je določeno v prejšnjem členu ter usklajuje koristi in potrebe uporabnikov. 

Ce je v kraju, kjer je izvor ali nahajališče zdravilnega sredstva, organi- 
zirano zdravljenje s tem sredstvom, ali ga je mogoče organizirati za tako zdrav- 
ljenje, pa je možnost izkoriščanja tega sredstva po< količini ali zmogljivosti 
naprav oziroma objektov omejena, je treba predvsem zagotoviti potrebe zdrav- 
stva. Kolikor ta zmogljivost presega potrebe zdravstva, se naravno zdravilno 
sredstvo izkorišča predvsem za potrebe zdraviliškega turizma, lahko pa tudi za 
druge gospodarske potrebe.« 

Predlog za to spremembo sta dala odbor za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora ter odbor za zdravstvo in so- 
cialno politiko! Republiškega zbora. Komisija je imela k predlogu odborov le 
redakcijske pripombe, ki so v predloženem besedilu upoštevane. 

K 6. členu : a) Besedilo prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinska skupščina usmerja v skladu z osnovami regionalnega plana razvoj 
zdraviliško-turističnih krajev in drugih krajev, v katerih so naravna zdravilna 
sredstva, z urbanističnim načrtom, z družbenimi plani, z zdraviliškim redom 
(12. člen) ter z določitvijo varstvenega območja naravnemu zdravilnemu sred- 
stvu (10. člen).« 

Izražena je bila pripomba, da prvotno besedilo prvega odstavka ni dovolj 
jasno. Glede na to pripombo Komisije je predstavnik Izvršnega sveta predlagal 
novo formulacijo, ki je navedena zgoraj in se je Komisija z njo strinjala, ker 
je bila podana v smislu njene pripombe. 

b) Besedilo drugega odstavka tega člena se črta. Po mnenju Komisije pred- 
stavlja ta določba napotilo glede tehnike urbanističnega planiranja, kar ni 
stvar zakona oziroma vsaj ne tega zakona, ampak predpisov o urbanističnem 
planiranju. 

K 10. členu: Celotno besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: »Za 
zavarovanje naravnega zdravilnega sredstva in varstvo družbenih koristi lahko 
določi občinska skupščina ožje varstveno območje; tako varstveno območje se 
mora določiti za zavarovanje izvorov zdravilnih vrelcev. Varstveno območje 
obsega okolico naravnega zdravilnega sredstva, v kateri bi posegi lahko kvarno 
vplivali na količino, kakovost in obstoj naravnega zdravilnega sredstva. 

Varstveno območje (ožje) se določi v urbanističnem načrtu, lahko pa tudi 
s posebnim odlokom. 
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Republiški sekretar za zdravstvo lahko določi tudi širše varstvena območje 
za zdravilne vrelce v sporazumu z republiškim upravnim organom za rudarstvo 
in Geološkim zavodom, za druga naravna zdravilna sredstva pa v sporazumu 
z republiškim upravnim organom, pristojnim za ustrezno področje. 

V aktu o določitvi varstvenega območja (ožjega in širšega) se tudi določi, 
kakšna dela se v varstvenem območju ne smejo izvrševati oziroma ob kakšnih 
pogojih se smejo izvrševati posamezna dela.« 

Novo besedilo 10. člena zakonskega predloga je predlagal predstavnik Iz- 
vršnega sveta na podlagi mnenja odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora in odbora za zdravstvo in socialno 
politiko Republiškega zbora, da je treba tudi v prihodnje prepustiti republiki 
določanje širšega varstvenega območja. Komisija k predlogu nima pripomb. 

K 11. členu: Na koncu drugega odstavka se doda nov stavek: »Ta rok 
ne sme biti daljši kot pet let.« 

Predlog za to spremembo sta dala odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora in odbor za zdravstvo in socialno* poli- 
tiko Republiškega zbora. Komisija k predlogu nima pripomb. 

K 12. členu: V drugem odstavku se: 
a) besedilo šeste alinee razdeli v dve zaporedni alinei in deloma spremeni 

tako, da se glasi: 
»— uporabe in vzdrževanja komunalnih naprav in javnih nasadov; 
— vzdrževanje higiene in javnega reda;« 
b) besedilo zadnje alinee spremeni tako, da se glasi: 
*— zdraviliško-turistično propagando.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. S spremembo v šesti alinei se tudi 

odpravlja sicer možna razlaga, da se javni nasadi štejejo za komunalne naprave 
v ožjem smislu. 

K 13. členu : Celotno besedilo tega člena se črta kot nepotrebno. Občini 
pripadajo v tem členu obravnavane samoupravne pravice že neposredno po 
ustavi, zaradi česar jim jih zakon ne more še posebej ustanavljati. 

K 15. členu: V zaključnem delu besedila 1. točke se beseda »in« med 
besedama »pesek« ter »pline« nadomesti z besedo »ali«. 

Po mnenju Komisije je tu pravilno alternativno in ne kumulativno na- 
števanje. 

K 17. členu: Na začetku besedila se beseda »Republiški sekretar za 
zdravstvo« nadomestijo z besedami »Republiški zdravstveni center«. 

V drugem odstavku se v tretji vrsti besedi »s predpisanimi« nadomestita 
z besedama »z določenimi«. 

Spremembo sta predlagala odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Socialno-zdravstvenega zbora in odbor za zdravstvo in socialno politiko 
Republiškega zbora v zvezi s pomisleki, ki jih je1 Komisija izrazila glede pri- 
stojnosti republiškega sekretarja za zdravstvo, da ta določi indikacije in kon- 
traindikacije za zdravljenje v naravnih, zdraviliščih. V Komisiji je bilo izraženo 
mnenje, da določanje indikacij in kontraindikacij ni in ne more biti naloga 
državne uprave, ker gre za povsem strokovno vprašanje s področja zdrav- 
stvene, ne pa upravne vede, ki ga lahko rešuje samo ustrezna strokovna zdrav- 
stvena institucija. 
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K 18. členu: Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»V naravnem zdravilišču lahko uporablja naravna zdravilna sredstva 

vsakdo. Pogoji uporabe naravnega zdravilnega sredstva se določijo z zdravili- 
škim in s hišnim redom.« 

K 20. členu: V prvi vrsti se beseda »podobne« nadomesti z besedo 
»druge«. 

K 21. členu: Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Naravna zdravilišča lahko sklepajo pogodbe z zavodi oziroma s turistič- 

nimi in potovalnimi organizacijami o sprejemu zavarovancev — bolnikov ozi- 
roma gostov na zdravljenje.« 

Spremembe k 18., 20. in 21. členu zakonskega predloga sta predlagala odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno^-zdravstvenega zbora in 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora. Komisija k pred- 
laganim spremembam ni imela pripomb, le v predlaganem novem besedilu 
21. členu je napravila spremembo tako, da je iz njega črtala besedi »in nasta- 
nitvi«, ki sta sledili besedama »o sprejemu«. Po mnenju Komisije je dostavek 
»in nastanitvi« odveč, kajti sprejem v zdravilišče vsebuje tudi nastanitev, 
oskrbo in podobno. 

Za 22. členom zakonskega predloga se vstavijo trije novi členi, in sicer: 

»22. a člen 

Razen naravnih zdravilišč lahko izkoriščajo naravna zdravilna sredstva za 
zdravljenje gostov tudi delovne in druge organizacije, če izpolnjujejo pogoje 
iz 16. člena, točke a, b, c in č tega zakona, če imajo dovoljenje za opravljanje 
te dejavnosti in če s pogodbo, ki jo sklenejo z zdravstvenim zavodom, zagoto- 
vijo zdravljenje gostov. 

22. b člen 

Dovoljenje iz prejšnjega člena izda zainteresiranim delovnim in drugim 
organizacijam republiški sekretar za zdravstvo v soglasju z republiškim sekre- 
tarjem za turizem, potem ko dobi mnenje Republiškega zdravstvenega centra. 
V tem dovoljenju se lahko predpišejo natančnejši pogoji za opravljanje zdrav- 
stvene dejavnosti v teh organizacijah. 

22. c člen 

Strokovno nadzorstvo nad opravljanjem zdravstvenih dejavnosti v organi- 
zacijah iz 22. a člena opravlja Republiški zdravstveni center.« 

Besedilo navedenih treh novih členov sta predlagala odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora in odbor za zdrav- 
stvo in socialno politiko Republiškega zbora. Komisija k temu predlogu nima 
pripomb. 

K 23. členu: a) V besedilu prvega odstavka se na koncu prve in v 
začetku druge vrste beseda »gospodarska« nadomesti z besedo »delovna«, v 
drugi vrsti pa se črtata besedi »ali zavod«. 

V zvezi s temi spremembami se tudi v drugem odstavku črtata besedi »ali 
zavoda«, beseda »gospodarske« pa §e zamenja z besedami »delovne ali druge«. 

Navedene spremembe so' redakcijskega značaja. 
b) V prvem odstavku se v drugi vrsti besedila prve alinee črta beseda 

»kakorkoli«; 
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Besedilo druge alinee se spremeni tako, da se glasi: 
»Če začne z delom kot naravno zdravilišče ali če začne izkoriščati naravna 

zdravilna sredstva za zdravljenje (22. a člen), preden dobi za to dovoljenje.« 
V tretji alinei se črtata besedi »v prospektih«, beseda »neodobrene« pa se 

nadomesti z besedo »neustrezne«. 
V drugem odstavku se v drugi vrsti beseda »uslužbenec« nadomesti z 

besedo »delavec«. 
Spremembe pod b) sta, razen spremembe druge alinee, predlagala odbor 

za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora in 
odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora. Komisija k tem 
predlogom nima pripomb. 

K 24. členu : V prvem odstavku se v zvezi s spremembami v 23. členu 
beseda »gospodarska« nadomesti z besedo »delovna« in črta besedi »ali zavod«. 

Doda se nov drugi odstavek z besedilom: 
»Z denarno kaznijo do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek tudi pred- 

stavnik ali delavec delovne ali druge organizacije, ki je storil prekršek iz 
prejšnjega odstavka.«' 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji, v njem pa se beseda »prejšnjem« 
nadomesti z besedo »prvem«. 

Spremembe so redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je z vsemi navedenimi predlogi za spre- 

membe in dopolnitve strinjal in so tako postali sestavni del zakonskega 
predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakonski 
predlog s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slovenije 
sprejmeta. 

Št.: 514-2/64 
Ljubljana, dne 16. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. Josip Globevnik 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdravilnih 

sredstvih in o naravnih zdraviliščih 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo je na svojih sejah dne 22. oktobra 1964 in 18. novembra 1964 obrav- 
navala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o naravnih zdra- 
vilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 
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V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. Ugotovljeno 
je bilo, da v tem primeru ne gre za predlog novega zakona, temveč za nekatere 
dopolnitve predvsem glede zdraviliškega turizma ter za nekatere uskladitve 
in konkretnejše oziroma jasnejše določbe v primerjavi s sedaj veljavnim za- 
konom o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur. 1. LRS 
št. 39-231/60). 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je bila komisija se- 
znanjena s spremembami in dopolnitvami, ki so jih k zakonskemu predlogu 
predlagali: Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora iter od- 
bor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora. Komisija Skupščine 
SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z ustavo se je z vsemi na- 
vedenimi amandmaji strinjala. Na seji komisije so bile izvršene še naslednje 
spremembe in dopolnitve: 

K 10. členu : V novem besedilu tretjega odstavka'tega člena se črtajo 
besede »in Geološkim zavodom«. 

Določanje varstvenega območja je upravna funkcija, ki je Geološki zavod 
ne more izvrševati, pač pa bo njegovo strokovno mnenje zahteval republiški 
upravni organ, pristojen za rudarstvo, preden bo dal svoje soglasje k določitvi 
varstvenega območja. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s to spremembo strinjal. 
K 12. členu : V besedilu drugega odstavka se v drugi alinei med besedi 

»Ureditve« in »gostinsko-turističnih« vstavi besedilo »naravnih zdravilišč in«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi ustrezne zagotovitve potreb zdravstvene 

službe v zdraviliško-turističnih krajih. 
K 14. členu: Na koncu drugega odstavka se črta pika in doda besedilo: 

»ter zdravila«. 
Ta dopolnitev je potrebna zaradi jasnejše določitve, da zdravljenje v na- 

ravnih zdraviliščih obsega tudi potrebno zdravljenje bolnikov z zdravili poleg 
uporabe naravnih zdravilnih sredstev. 

K 18. členu: V besedilu drugega odstavka se beseda »in« med besedami 
»zdravniškim« in »s hišnim redom« nadomesti z besedo »oziroma«. 

Ker se pogoji uporabe naravnega zdravilnega sredstva lahko določijo tudi 
samo z zdraviliškim ali samo s hišnim redom, ne ustreza kumulativno našteva- 
nje obeh aktov. 

Amandmaje k 12., 14. in 18. členu zakonskega predloga je predlagal pred- 
stavnik Izvršnega sveta in se je Komisija z njimi strinjala. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo meni, da je zakonski predlog s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami v skladu z ustavo ter predlaga, da ga pristojna zbora Skupščine SR Slo- 
venije sprejmeta. 

St.: 514-2/64 
Ljubljana, 18. 11. 1964 

Podpredsednik: 
dr. Josip G1 o b e v n i k 1. r. 
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PREDLOG ZAKONA 
o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi 

predmeti splošne rabe 

Na podlagi četrte alinee 135. člena in 150. člena ustave Socialistične repu- 
blike Slovenije je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Repu- 
bliškega zbora dne 24. novembra 1964 in na seji Socialno-zdravstvenega zbora 
dne 23. novembra 1964 sprejela 

ZAKON 
o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi 

predmeti splošne rabe 

1. člen 

Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe 
s spremembami (Uradni list LRS št. 33-223/62 in Uradni list SRS št. 35-272/63) 
preneha veljati. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe 
je bil v SR Sloveniji izdan, ker zvezni organi niso izdali predpisov o tem na 
podlagi pooblastila iz 69. člena temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu 
nad živili (Uradni list FLRJ št. 17/56). Glede na to, da je bila ta pravna mate- 
rija, ki spada v zvezno zakonodajo, podrobno urejena z zveznim pravilnikom 
o zdravstvenem nadzorstvu nad predmeti splošne rabe (Uradni list SFRJ 
št. 3/64), je prenehala potreba, da še naprej velja republiški zakon. 

Pripominjamo, da je republiški zakon vsebinsko ožji in da se tudi v praksi 
ne uporablja več od uveljavitve zgoraj omenjenega zveznega pravilnika. 

S tem, da preneha veljati republiški zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad 
določenimi predmeti splošne rabe, se strinja tudi Republiški sanitarni inšpek- 
torat in Zavod SRS za zdravstveno varstvo- v Ljubljani. 

25 



386 Priloge 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

REPUBLIŠKI ZBOR 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko 

POROČILO 
k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu 

nad določenimi predmeti splošne rabe 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine 

SR Slovenije je na seji dne 10. 11. 1964 obravnaval predlog zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne 
rabe, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni in podrobni obravnavi se je odbor z zakonskim predlogom 
strinjal. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, da predlog 
zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad dolo- 
čenimi predmeti splošne rabe sprejme v besedilu kot ga je predložil Skupščini 
SR Slovenije Izvršni svet. 

Za svojega poročevalca je odbor določil Staneta Volka. 

St.: 53-2/64 
Ljubljana, 13. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. Jože Benigar 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu 

nad določenimi predmeti splošne rabe 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na seji dne 
9. 11. 1964 obravnaval predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdrav- 
stvenem nadzorstvu nad določenimi predmeiti splošne rabe. 

Predlog zakona je bil sprejet brez pripomb. 
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec dr. Polde Hladnik. 

St.: 53-2/64 
Ljubljana, 11. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. Adolf D r o 1 c 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Z^konodajno-pravna komisija 

POROČILO 
k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu 

nad določenimi predmeti splošne rabe 

Zakonodaj no-pravna komisija je na seji dne 11. novembra 1964 obravna- 
vala predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nad- 
zorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je prenehanje veljavnosti 
zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe po- 
trebno uveljaviti zaradi tega, ker je bila ta pravna materija na podlagi po- 
oblastila iz 69. člena temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili 
(Ur. 1. FLRJ št. 17/56) že podrobno' urejena z zveznim pravilnikom o zdrav- 
stvenem nadzorstvu nad predmeti splošne rabe (Ur. 1. SFRJ št. 3/64). Republiški 
zakon na tem področju je bil izdan le zato, ker do- uveljavitve navedenega 
pravilnika ta pravna materija, ki sicer spada v zvezno zakonodajo-, ni bila 
urejena z ustreznim zveznim predpisom. 

V podrobni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb niti predlo- 
gov za spremembe in dopolnitve. 

Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je zakon- 
ski predlog v skladu z ustavo in s pravnim sistemom ter predlaga, da ga pri- 
stojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 53-2/64 
Ljubljana, 16. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. Josip G1 o- b e v n i k 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Komisija za usklajevanje republiških 
predpisov z ustavo 

POROČILO 
k predlogu zakona o prenehanju veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu 

nad določenimi predmeti splošne rabe 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov z 
ustavo je na seji dne 18. 11. 1964 obravnavala predlog zakona o prenehanju 
veljavnosti zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne 
rabe, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

25« 
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V načelni razpravi je komisija ugotovila, da je prenehanje veljavnosti 
zakon o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne rabe po- 
trebno uveljaviti zaradi tega, ker je bila ta prjivna materija na podlagi po- 
oblastila iz 69. člena temeljnega zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili 
(Ur. 1. FLRJ št. 17/56) že podrobno1 urejena z zveznim pravilnikom o^ zdrav- 
stvenem nadzorstvu nad predmeti splošne rabe (Ur. 1. SFRJ št. 3/64). Republiški 
zakon na tem področju je bil izdal le zato, ker do uveljavitve navedenega pra- 
vilnika ta pravna materija, ki sicer spada v zvezno- zakonodajo, ni bila urejena 
z ustreznimi zveznim predpisom. 

V podrobni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb niti pred- 
logov za spremembe in dopolnitve. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za usklajevanje republiških predpisov 
z ustavo meni, da je zakonski predlog v skladu z ustavo ter predlaga, da ga 
pristojna zbora Skupščine SR Slovenije sprejmeta. 

Št.: 53-2/64 
Ljubljana, 18. 11. 1964 

Podpredsednik: 
dr. Josip Glo-bevnik 1. r. 

PREDLOG PRIPOROČILA 
o nalogah na področju znanstveno-raziskovalnega dela 

Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23. novembra 1964 
obravnaval gradivo o problematiki znanstveno-raziskovalnega dela v SR Slo- 
veniji in na- podlagi razprave ugotovil: 

— znanstveno raziskovalno delo je pogoj za vsak nadaljnji družbeni in 
gospodarski razvoj; zato je raziskovalno delo organsko povezano s celotnim 
razvojem družbe in gospodarstva in ga. je treba obravnavati v takšni poveza- 
nosti in medsebojni odvisnosti; 

— raziskovalno delo- na področju gospodarstva je sestavni del kompleks- 
nega proizvodnega procesa in glede na to je treba določiti vlogo in pomen tako 
osnovnim raziskavam, aplikativnim raziskavam in neposrednemu industrij- 
skemu razvoju; 

— v povojnem obdobju je viden izreden razmah znanstveno-raziskovalnega 
dela v svetu na vseh področjih, ki ga je spremljala široka dejavnost tega dela 
tudi pri nas; glede na nujnost prehoda od ekstenzivnega k intenzivnemu go- 
spodarjenju pa raziskovalno delo dobiva vse večji pomen. 

Kljub doseženim uspehom na področju raziskovalnega dela pri nas pa 
določene pomanjkljivosti zavirajo hitrejši razvoj. Te pomanjkljivosti so zlasti: 
organizacija raziskovalnih ustanov ne ustreza, zaradi česar vložena sredstva 
in sorazmerno veliko število teh ustanov ne dajejo optimalnih rezultatov; delo 
raziskovalnih organizacij ni dovolj povezano s potrebami gospodarstva in druž- 
benih služb in je zato- pogosto nesmotrno in duplirano; gospodarske organi- 
zacije in družbene službe niso zadosti zainteresirane za praktično uporabo 
dosežkov raziskovalnega dela; način financiranja je neurejen; izsledki razisko- 
valnega dela se ne prenašajo sistematično v proizvodnjo; obveščanje javnosti 
S' tiskom in drugimi informacijskimi sredstvi o dosežkih raziskovalnega dela 
ni zadovoljivo; informacijska in dokumentacijska služba je nepopolna, kar one- 
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mogoča sistematično spremljanje dosežkov v proizvodnji pri nas in v svetu; 
primanjkuje kvalitetnih znanstvenih delavcev in opreme, kar se še stopnjuje 
zaradi neustrezne porazdelitve kadrov in opreme na tem področju; visoko stro- 
kovnih kadrov — raziskovalcev primanjkuje predvsem zato, ker tako v pro- 
izvajalnih kakor tudi v raziskovalnih organizacijah premalo skrbijo za dvig 
kadrov. 

Zato je Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije na podlagi 153. člena 
ustave Socialistične republike Slovenije sprejel 

pripor o.č i 1 o 

delovnim organizacijam na področju gospodarstva, zbornicam in strokovnim 
združenjem: 

1. da razvijajo in pospešujejo raziskovalno delo na vseh stopnjah svoje 
proizvodnje in zanj zagotovijo' potrebna finančna sredstva, opremo in kadre; 

• to je nujen pogoj za usposabljanje naše proizvodnje za mednarodno delitev dela 
in za njen nadaljnji razvoj; 

2. da organizacijsko in kadrovsko izpopolnijo' obstoječe razvojne oddelke • 
in inštitute oziroma, izhajajoč iz lastnih potreb, ustanavljajo- nove, bodisi sa- 
mostojne ali skupne, če je za tako delo več interesentov; 

3. da poskrbijo, da se raziskovalni inštituti kakor tudi druge raziskovalne 
organizacije čim bolj povežejo z organizacijami na področju gospodarstva, da 
poskrbijo za večjo skladnost programov raziskovalnega dela s potrebami go- 
spodarstva in da se raziskovalni dosežki na najprimernejši način uveljavijo v 
proizvodnji; 

4. da podpirajo ustanavljanje centrov za sistematično' zbiranje in urejanje 
dokumentarnega in informativnega gradiva ter ustanavljanje strokovnih knjiž- 
nic, ki naj sodelujejo z dokumentacijskimi enotami pri raziskovalnih ustanovah; 

5. da bodo način in viri financiranja raziskovalnega dela v skladu s per- 
spektivnimi potrebami posameznih panog in organizacij; pri tem se lahko- po- 
služujejo neposrednega lastnega financiranja, sofinanciranja določenih raziskav, 
združevanja sredstev za skupne raziskave ali ustanavljanje lastnih ali skupnih 
raziskovalnih organizacij; 

6. da posvetijo posebno pozornost izobrazbi strokovnih kadrov s smislom 
za raziskovalno delo ter jim omogočijo nadaljnji strokovni razvoj in speciali- 
zacijo v znanstveno-raziskovalnih inštitutih doma in v tujini; te kadre naj 
spodbujajo s primerno stimulacijo k raziskovalnemu delu. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 
Začasni odbor za produktivnost dela 

in zaposlovanje 

POROČILO 
o obravnavi problematike znanstveno-raziskovalnega dela* 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije in začasni odbor za produktivnost dela in zaposlovanje 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije sta na skupni seji dne 13. no- 
vembra 1964 obravnavala problematiko znanstveno-raziskovalnega dela. 

I. 

Pri obravnavi sta se odbora poslužila gradiva o raziskovalnem delu, ki so 
ga pripravili republiški sekretariat za raziskovalno delo in visoko šolstvo, Uni- 
verza v Ljubljani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter skupina za 
izdelavo programa perspektivnega razvoja raziskovalnega dela. Poleg tega so 
člani odbora ocenili ugotovitve skupin poslancev Republiškega, Gospodarskega 
in Prosvetno-kultumega zbora, ki so konec oktobra in v začetku novembra 
obiskale raziskovalne ustanove (Nuklearni inštitut Jožef Štefan v Ljubljani, 
Inštitut za sociologijo in filozofijo v Ljubljani, Centralno tehnično^ knjižnico v 
Ljubljani, Zavod za avtomatizacijo v Ljubljani, Zavod SRS za produktivnost 
dela v Ljubljani, Zavod za izobraževanje kadrov in organizacijo dela v Kranju, 
Inštitut za biologijo Univerze v Ljubljani, Inštitut za biologijo SAZU v Ljub- 
ljani, Inštitut za pohištvo tovarne »Meblo« v Novi Gorici, Tekstilni inštitut v 
Mariboru in Kmetijski inštitut v Mariboru). 

Raziskovalno delo v SR Sloveniji opravljajo razvojne in analitske enote 
v gospodarskih organizacijah in družbenih službah, samostojni raziskovalni za- 
vodi, samostojni inštituti pri univerzi in fakultetah, raziskovalne enote in ka- 
tedre visokošolskih zavodov ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

V letu 1964 je bilo vpisanih v register znanstvenih zavodov 51 samostojnih 
raziskovalnih organizacij. Poleg teh delujejo še raziskovalni inštituti, kabineti 
in katedre SAZU, Univerze, fakultet in klinik. V približno 100 industrijskih 
podjetjih pa je organiziranih nekaj manj kot 40 nesamostojnih razvojnih enot. 

To kaže, da število samostojnih raziskovalnih institucij v Sloveniji v glav- 
nem ne zaostaja za trenutnimi potrebami. Stanje ni zadovoljivo le v nekaterih 
manj številnih panogah gospodarstva, predvsem pa glede razvojnih in analitskih 
enot v posameznih organizacijah in družbenih službah. 

Sredstva, ki jih v Sloveniji izločimo za raziskovalno delo, tudi niso tako 
majhna, saj so znašala samo v samostojnih raziskovalnih organizacijah 1962. leta 
6150 milijonov dinarjev in 1963. leta 7700 milijonov dinarjev. Vrednost osnov- 
nih sredstev registriranih raziskovalnih organizacij in razvojnih inštitutov pri 

* Dopolnilno gradivo: Perspektivni razvoj raziskovalnega dela za razdobje 1964 do 
1970 (30-13/64). 
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podjetjih je znašala ob koncu 1962. leta 9 milijard dinarjev, od tega približno 
4 milijarde v opremi. Vrednost osnovnih sredstev univerzitetnih in fakultetnih 
inštitutov ter raziskovalnih enot SAZU pa je znašala v temi letu nadaljnjih 
5 milijard dinarjev, od tega 1,9 milijarde v opremi. 

Pri obiskih posameznih raziskovalnih organizacij so skupine poslancev ugo- 
tovile veliko prizadevnost in vidne uspehe teh delovnih kolektivov pri njihovem 
delu. V večini teh organizacij pa so se pokazale enake težave in pomanjklji- 
vosti npr.: 

— delo v raziskovalnih organizacijah je često nesmotrno, nepovezano s 
potrebami gospodarstva in pogosto tudi duplirano; 

— raziskovalne organizacije ne razpolagajo z zadostnim številom kvalitet- 
nih znanstvenih delavcev; 

— laboratorijska oprema je nezadostna in pomanjkljiva ter v mnogih pri- 
merih nesmotrno razporejena; 

— sedanji sistem financiranja ne zagotavlja stalnih virov sredstev za kon- 
tinuirano raziskovalno delo, zlasti za bazične raziskave; 

—• raziskovalne organizacije s svojim dosedanjim delom niso dovolj po- 
vezane z gospodarskimi organizacijami in družbenimi službami ter jih često ne 
uspevajo zainteresirati za praktično uporabo dosežkov raziskovalnega dela; 

— razpoložljiva sredstva niso bila vedno smotrno koriščena, to pa pred- 
vsem zaradi pomanjkljivega sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami, 
zaradi neustrezne organizacije dela (dupliranje raziskovalnega dela), nepopolne 
informacijske in dokumentacijske službe in neučinkovitega prenašanja dosežkov 
v prakso-; 

— naloge na nekaterih področjih zahtevajo' večletne raziskave in poskuse, 
te pa ovira neurejen način financiranja; 

— naročniki pogosto1 menjajo programe, kar negativno vpliva na konti- 
nuiteto dela raziskovalnih ustanov; tudi z naročili prihajajo šele v času, ko 
proizvodni proces zahteva že določeno^ izpopolnitev. 

V nekoliko boljšem položaju so raziskovalne organizacije pri gospodar- 
skih organizacijah, ki so^ se razvile iz razvojnih oddelkov in se bavijo z apli- 
kativnimi raziskavami, namenjenim predvsem proizvodnji v podjetju samem. 

Razprava o raziskovalnem delu v odborih Gospodarskega zbora ni imela 
namena obravnavati le uspehe in pomanjkljivosti, ki so vplivale na dosedanje 
rezultate na tem področju, temveč je težila tudi realno oceniti in poudariti 
vlogo raziskovalnega dela. Naš celoten materialni in družbeni razvoj postaja 
vedno bolj odvisen od dosežkov raziskovalnega dela; zlasti raziskovalno delo na 
področju gospodarstva je pomembno za razvoj in za napredek industrijske 
proizvodnje. Znanstveno-raziskovalno delo je organsko povezano s celotnim 
razvojem naše družbe in ga je treba zato proučevati v takšni povezanosti in 
medsebojni odvisnosti. Temu primerna mora biti tudi odgovornost družbe in 
njenih odgovornih činitelje v do tega področja družbenega ustvarjanja. 

II. 

Odbora sta se v razpravi omejila bolj na probleme znanstvenoraziskoval- 
nega dela na področju gospodarstva. 

Sedanja organizacija raziskovalnih ustanov je postavljena, marsikje ne- 
smotrno, kar ima za posledico razdrobljeno in netistrezno razdelitev kadrov, 
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opreme in sredstev. Zaradi pomanjkljive povezanosti raziskovalnih organi- 
zacij z gospodarstvom je njihova dejavnost pogosto izolirana od potreb prakse, 
po drugi strani pa se tudi pogosto duplira. Pregled raziskovalnih ustanov je 
nadalje pokazal, da niso vedno' samo dejanske potrebe interesentov terjale 
ustanavljanje določenih raziskovalnih organizacij. Prav pri takih pa lahko ugo- 
tavljamo, da so v materialnih težavah in kadrovsko slabo zasedene. 

Neustrezna organizacija je eden od razlogov, da dosežki raziskovalnega 
dela zaostajajo za vloženimi sredstvi, da doseženi rezultati raziskovanj često 
ostajajo zgolj na papirju in se ne uporabljajo v praksi in da delo posameznih 
raziskovalnih zavodov ni bolj koordinirano. 

Pri reševanju celotnega kompleksa vprašanj v zvezi z organizacijo raz- 
iskovalnega dela in njegovimi dosežki moramo izhajati iz ekonomskih interesov 
delovnih organizacij. Raziskovalne organizacije si morajo najti svojo usmeritev 
na podlagi interesov gospodarskih organizacij in se usmerjati k specializaciji, 
upoštevajoč najustreznejšo delitev dela in raziskovalne možnosti našega gospo- 
darskega in družbenega razvoja. Bazične in aplikativne raziskave morajo se- 
stavljati celoto- brez neizpolnjenih vmesnih vrzeli in brez dupliranja istega dela 
v raznih organizacijah. 

Čeprav je za pravilno usmeritev in uspešno delo raziskovalnih organizacij 
nujna njihova kar najtesnejša povezanost z delovnimi organizacijami na pod- 
ročju gospodarstva, in čeprav nobena od obstoječih ustanov, ki se pečajo s 
problemi raziskovalnega dela, ne more postati nekak administrativni koordi- 
nator celotnega raziskovalnega dela, enako tega ne more prevzeti kak poseben 
organ, vendar smatramo, da bi morala imeti Univerza s svojimi inštituti, prav 
tako pa tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti pri raziskovalnem 
delu vplivnejšo in odgovornejšo, vlogo. 

Pri tem je treba zagotoviti večje razumevanje in iniciativo univerze in 
njenih inštitutov za potrebe gospodarstva, zagotoviti pa je treba tudi ustrezno 
usmeritev na raziskovalno delo v gospodarstvu. S tega vidika je treba presoditi 
obstoječo organizacijo znanstveno-raziskovalnih ustanov —• zlasti sedaj, ko se 
predlaga ustanovitev novih inštitutov pri univerzi — in zagotoviti glede na 
potrebe takšno organizacijo, ki bo najugodneje izkoristila razpoložljive kadre, 
sredstva in opremo. Verjetno bi bilo primerno vključiti ali resneje povezati 
z univerzo še nekatere obstoječe organizacije. 

III. 

Poseben problem, ki do dosedaj v naši praksi še ni najbolj rešen, je prena- 
šanje izsledkov raziskovalnega dela v proizvodnjo. Raziskovalne organizacije 
se ne morejo zadovoljiti samo s teoretično obdelavo problemov, temveč morajo 
rešitve teh problemov v gospodarstvu tudi posredovati, jih uvajati in v praksi 
spremljati. Še tako uspešni laboratorijski rezultati naletijo pri prevedbi na 
normalno industrijsko proizvodnjo na vrsto novih problemov tehnične ali eko- 
nomske narave, ki zavirajo- hitro osvojitev novega proizvodnega postopka in 
povzročajo dodatne stroške. Zato- mora biti prenašanje rezultatov v proizvodnjo 
in spremljanje dosežkov sestavni del raziskovalnega dela. Taka povezanost 
raziskovalnih organizacij z gospodarstvom ne bo samo v korist aplikativnim 
raziskavam;, temveč bo močno spodbudila tudi bazično raziskovanje. Ugotoviti 
moramo, da so bili izdelani želo komplicirani in zanimivi, pogosto tudi dragi 
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prototipi, ki jih pa v industriji niso začeli uporabljati — in to ne vedno po 
krivdi industrije. 

Odbora sta ugotovila, da nesmotrno' delo raziskovalnih organizacij in ne- 
učinkovito prenašanje dosežkov v praksi povzroča tudi neurejena dokumen- 
tacija in informacijska služba. 

Razprava je pokazala, da v naši republiki ni centra, v katerem bi se po 
posameznih področjih zbiralo in urejalo dokumentacijsko in informativno gra- 
divo; v posameznih inštitutih in ustanovah pa sicer obstajajo začetki take 
službe, vendar so urejeni po> neenotnih kriterijih in medseboj niso povezani. 
Tak center oziroma centri za posamezna področja bi morali sodelovati z do- 
kumentacijskimi enotami po- posameznih inštitutih in zavodih ter jim posre- 
dovati ustrezno gradivo. Spričo velikega pomena dokumentacijske službe bo 
treba vzgojiti in usposobiti potrebne kadre, zagotoviti sredstva in preskrbeti 
opremo. Tudi strokovne knjižnice bi morale biti vključene v zbiranje in ureja- 
nje dokumentarnega in informativnega gradiva; vsem zainteresiranim bi morali 
omogočiti dostop do zbranega gradiva. Po mnenju dohodkov naj bi vlogo do- 
kumentacijskega centra za potrebe gospodarstva prevzela Centralna tehnična 
knjižnica. 

Za ugotavljanje uspešnosti raziskovalnega dela je treba tudi sistematično 
spremljati rezultate tega dela; pri tem moramo ugotoviti, da še ni izdelan 
ustrezni sistem za spremljanje rezultatov raziskovalnega dela. Pobudo za rešitev 
tega problema je že dal Sklad Borisa Kidriča, ki je razpisal izdelavo posebne 
študije za metodologijo ugotavljanja rezultatov raziskovalnega dela nasploh. 

IV. 

Raziskovalno delo samo neposredno' ne ustvarja finančnih sredstev in si 
ne razširja materialne baze, dokler s svojimi dosežki ne prispeva k izboljšanju 
tehnologije in povečanju ekonomskih učinkov proizvodnje. Zato mora biti fi- 
nanciranje raziskovalnega dela na področju gospodarstva tesno povezano z raz- 
vojem gospodarstva in ga ni mogoče obravnavati ločeno od problemov splošnega 
gospodarskega razvoja in napredka. Ugotovitev o povezanosti raziskovalnega 
dela z gospodarstvom nalaga gospodarstvu skrb za financiranje raziskav, ki 
gospodarstvu kakorkoli koristijo. 

Pri financiranju aplikativnih raziskav lahko gospodarske organizacije same 
določajo najprikladnejši način financiranja raziskovalnega dela, kot npr: nepo- 
sredno lastno financiranje, sofinanciranje določenih raziskav, združevanje sred- 
stev za skupne raziskave, ustanavljanje lastnih ali skupnih razvojnih oddelkov 
in inštitutov. Raziskovalne naloge bodo- glede na obseg opravile gospodarske 
organizacije ali same v svojih razvojnih enotah oziroma inštitutih ali pa bodo 
sklepale pogodbe z raziskovalnimi ustanovami, po potrebi skupaj z drugimi za- 
interesiranimi organizacijami. Pri večjih raziskovalnih nalogah, ah v primeru, 
da je za določeno raziskovalno nalogo zainteresiranih več podjetij, pa lahko pre- 
vzame vlogo koordinatorja in zbiratelja sredstev gospodarska zbornica kot 
predstavnik gospodarskih organizacij na svojem področju. 

Za financiranje bazičnih raziskav, ki še nimajo neposrednih interesentov, 
pa morajo zagotoviti sredstva proračuna družbeni skladi, pa tudi lastni skladi 
raziskovalnih organizacij. Organi, ki so zadolženi za napredek posameznih 
gospodarskih panog, morajo biti odločujoč činitelj pri financiranju teh raziskav. 
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Medtem ko usmerjajo raziskovalne naloge na aplikativnem področju konkretne 
potrebe proizvodnje s pogodbami, pa morajo na področju bazičnih raziskav 
vlogo usmerjevalca odigrati dolgoročni programi, zasnovani na dolgoročnih 
programih družbenega in gospodarskega razvoja. 

V. 

Za uspešno raziskovalno delo so potrebni visoki strokovni kadri z nag- 
njenjem do raziskovalnega dela. Pomanjkanje takšnih kadrov občutijo povsod 
v svetu, v še večji meri pa tudi pri nas. To je tudi razlog, da na tem področju, 
kljub vsem prizadevanjem še vedno zaostajamo. 

Smotrnejša organizacija raziskovalnega dela bo omogočila racionalnejše 
razporejanje visoko strokovnih raziskovalnih kadrov, ki jih že imamo, zago- 
toviti pa je treba tudi potreben dotok novih kadrov. 

Te kadre je treba iskati v razvojnih oddelkih proizvajalnih organizacij. 
Razvojno raziskovalno delo v gospodarskih organizacijah naj teži za moder- 
nizacijo in perspektivnim razvojem proizvodnje. V podjetjih je treba poiskati 
strokovnjak^, ki kažejo smisel za raziskovalno delo in jih je treba za to delo 
spodbujati' na ,ta način, da se jim omogoči specializacijo v samostojnih raz- 
vojnih inštitutih doma ali v tujini. Tako bodo sposobni poiskati probleme in jih 
opredeliti v raziskovalne naloge, ki jih bodo reševali sami ali v povezavi z dru- 
gimi raziskovalnimi organizacijami. Prav ti kadri bodo najbolj usposobljeni 
prenašati dosežke raziskovalnega dela v proizvodnjo, jih spremljati v proiz- 
vodnji in pri tem delu sodelovati z raziskovalnimi organizacijami. Reševanje 
problemov, vključno s prenosom rezultatov v proizvodnjo, morajo opravljati 
skupine vseh vrst raziskovalcev skupaj z operativnimi kadri, ki bodo morali te 
rezultate uporabljati. 

Inštituti in znanstveno-raziskovalni zavodi bi poleg aplikativnih nalog, 
glede katerih bi bili v pogodbenem odnosu z neposrednimi koristniki, opravljali 
predvsem temeljno znanstveno-raziskovalno delo (bazične raziskave.) Pravi- 
loma naj bi v te institucije prihajali novi strokovnjaški iz razvojnih oddelkov 
oziroma inštitutov gospodarskih organizacij. Na ta način bi dobili praktično 
usposobljene kadre s perspektivo znanstvenika, ki bi bili usposobljeni pove- 
zovati znanstvene probleme s prakso. Za te kadre pa bi bil prehod iz razvojnih 
oddelkov in inštitutov gospodarskih organizacij v znanstveno-raziskovalno^ usta- 
novo spodbuda k strokovnemu in znanstvenemu napredku ter delovanju na 
najvišjem nivoju. Takšen razvoj kadrov in njihova vloga na družbenem in 
gospodarskem področju pa sta seveda odvisna tudi od primerne materialne sti- 
mulacije, katero je po mnenju odborov tem strokovnjakom treba zagotoviti. Na 
ta način bomo strokovnjake s smislom za raziskovalno delo usmerili na najod- 
govornejše raziskovalno^ delo ter jih razbremenili tistega dela, ki glede na stro- 
kovnost ne zahteva strokovnjaka — znanstvenika. 

Št.: 30-13/64 
Ljubljana, 16. 11. 1964 

% 
s Predsednik Predsednik 

začasnega odbora za produktivnost odbora za proučevanje zakonskih 
dela in zaposlovanje: in drugih predlogov: 
Andrej Lah 1. r. Milan Špolar 1. r. 
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PREDLOG PRIPOROČILA 
o nalogah na področju izumiteljstva, novatorstva in na drugih področjih 

industrijske lastnine 

Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23. novembra 1964 
obravnaval gradivo o problematiki izumiteljske dejavnosti in drugih področjih 
industrijske lastnine in na podlagi razprave ugotovil: 

— izumiteljska in novatorska dejavnost je nadaljevanje in dopolnitev raz- 
iskovalnega dela in integralni del kompleksne raziskovalne dejavnosti, ki mora 
tudi pri nas postati gibalna sila tehnološke modernizacije in kakovosti gospo- 
darjenja; 

— izumiteljska in novatorska dejavnost je kot pomemben činitelj v. priza- 
devanjih za hitrejši gospodarski razvoj sestavni del gospodarstva; 

— reševanje mnogih tehničnih in tehnoloških problemov z lastnimi silami 
pospešuje prehod od ekstenzivnega k intenzivnemu gospodarjenju, prispeva k 
boljši organizaciji proizvodnega procesa in k učinkovitejšemu izkoriščanju 
kapacitet ter spodbuja in krepi zdrave in koristne kreativne sile delovnih 
ljudi; 

— razvitost in urejenost področja razlikovalnih znakov blaga in storitev 
ter pravilni odnosi v poslovnem nastopanju na tržišču so pomembni činitelji za 
hitrejše uresničevanje razvitega in konkurenčnega tržišča. 

Razvoj na področju industrijske lastnine, posebno izumiteljske in novator- 
ske dejavnosti, močno zaostaja za celotnim gospodarskim razvojem in ne ustre- 
za ravni, ki jo je dosegel razvoj proizvajalnih sil. Poglavitni vzroki za zaosta- 
janje na tem področju so, poleg obrtniške miselnosti, ekstenzivno gospodarjenje, 
premajhna materialna sposobnost gospodarskih organizacij in podcenjevanje 
vloge in pomena izumiteljske in novatorske dejavnosti v razvoju gospodarstva. 
Dosedanji instrumenti delitve narodnega dohodka niso v gospodarskih orga- 
nizacijah ustvarili potrebnih materialnih pogojev in primernega vzdušja, ki bi 
delovnim kolektivom omogočalo zaradi lastne materialne koristi moralno in 
materialno^ podpreti razvoj izumiteljstva in novatorstva. Dosedanji sistem de^ 
litve osebnega dohodka je zmanjševal interes delovnih kolektivov za razvoj na 
tem področju. 

Razvoj proizvajalnih sil, dvig produktivnosti dela, hitrejša intenzifikacija 
gospodarjenja in večja udeležba v mednarodni delitvi dela so tesno povezani z 
razvojem izumiteljstva in novatorstva. Družbeno-politične skupnosti in njihovi 
predstavniški organi morajo zato ta razvoj pospeševati, še posebno skrb pa 
morajo tej problematiki posvetiti vsi tisti organi in organizacije, katerih naloga 
je skrbeti za razvoj proizvajalnih sil. 

Izhajajoč iz potrebe po čim hitrejši intenzifikaciji proizvodnje, je Gospo- 
darski zbor Skupščine SR Slovenije na podlagi 153. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije sprejel 

priporočilo 

delovnim organizacijam na področju gospodarstva, zbornicam in poslovnim 
združenjem: 

1. da se čimbolj aktivno vključijo v prizadevanja za hitrejši razvoj izumi- 
teljske in novatorske dejavnosti in posvetijo posebno pozornost pomenu in vlogi 
ter popularizaciji teh dejavnosti; 
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2. da delovne organizacije na področju gospodarstva ustvarijo solidne for- 
malne in materialne temelje in omogočijo nadaljnji razvoj izumiteljstva in 
novatorstva ter zato sprejmejo ustrezne določbe o izumiteljstvu in novatorstvu 
v svoje statute, čimprej pa sprejmejo tudi pravilnike, ki bodo urejali postopek 
in pogoje k preizkušanju in uporabi izumov in tehničnih izboljšav ter postopek 
za določitev odškodnine; 

določijo večja materialna sredstva za primerno nagrajevanje izumiteljev in 
novatorjev ter za priprave in raziskave za končno realizacijo izuma; 

posvetijo več pozornosti pravnemu zavarovanju znamk blaga in storitev, ki 
so pomemben tržni element in prispevajo k tržnemu uspehu; 

ustanavljajo- in s temelj itejšo, skrbne j šo in boljšo organizacijo razvijajo v 
okviru svojih strokovnih služb ustrezne patentne službe, ki bodo pospeševale in 
skrbele za izumiteljstvo in novatorstvo v gospodarskih organizacijah, stro- 
kovno analizirale izume in tehnične izboljšave ter njihovo perspektivo na do- 
mačem in tujem tržišču ter skrbele za čim popolnejšo patentno dokumentacijo; 

3. da gospodarske zbornice in strokovna združenja z vsestranskimi in te- 
meljitimi raziskavami in analizami nenehno spremljajo razvoj izumiteljske in 
novatorske dejavnosti ter drugih področij industrijske lastnine in ugotavljajo 
splošne pogoje za razvoj tega področja; strokovni sveti gospodarskih zbornic 
naj z nuđenjem strokovne pomoči, z nagradnimi natečaji za izume in tehnične 
izboljšave v tehnično nezadostno razvitih gospodarskih panogah in z drugimi 
oblikami pospešujejo razvoj proizvajalnih sil na svojih področjih. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

GOSPODARSKI ZBOR 
Začasni odbor za izumiteljsko 

dejavnost in vprašanja industrijske 
lastnine 

POROČILO 
o problematiki izumiteljstva in industrijske lastnine v naši državi 

Začasni odbor za izumiteljsko dejavnost in vprašanja industrijske lastnine 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je na svoji 1. seji dne 9. novem- 
bra 1964 na podlagi zbranega gradiva Združenja društva izumiteljev in avtorjev 
tehničnih izboljšav, Pravne fakultete v Ljubljani in drugih virov obravnaval 
problematiko izumiteljstva in industrijske lastnine, v naši državi. 

I. 

V razpravi je odbor predvsem izhajal iz potrebe, da na današnji stopnji 
razvoja proizvajalnih sil pri nas čim hitreje in uspešneje preidemo ik intenzi- 
fikaciji proizvodnje. 

Izumi in tehnične izboljšave pa imajo poseben pomen v našem gospodar- 
skem sistemu in v sedanji gospodarski situaciji. Intenzivnejši način gospodar- 
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jenja, učinkovitejše izkoriščanje zgrajenih kapacitet, modernizacija proizvod- 
nega procesa, specializacija, povečanje izvoza, zmanjšanje izdatkov za kupovanje 
tujih licenc in reševanja mnogih tehničnih in tehnoloških problemov z lastnimi 
silami, dvig produktivnosti dela in sploh razvoj vseh družbenih proizvajalnih 
sil zahtevajo, da naša izumiteljska in racionalizatorska dejavnost pri nadalj- 
njem gospodarskem razvoju odigra mnogo pomembnejšo in odločilnejšo vlogo. 
Vse večja materialna samostojnost gospodarskih organizacij in skrb za čim hi- 
trejši napredek lastnih proizvajalnih sil omogoča, da tudi same gospodarske 
organizacije na podlagi svoje materialne koristi skrbe in pospešujejo izumi- 
teljsko in racionalizatorsko delavnost. 

Znanstvene raziskave in znanstvene metode organizacije proizvodnega pro- 
cesa morajo postati tudi pri nas gibalna sila tehnološke modernizacije in kako- 
vosti gospodarjenja. Dinamika materialnega in splošnega družbenega razvoja 
je vse bolj neposredno odvisna od sposobnosti družbe, da omogoči napredek 
znanosti in da njena odkritja učinkovito uporabi. Raziskovalna dejavnost, ki se 
lahko ukvarja z raziskovanjem problemov fundamentalnega ali aplikativnega 
pomena, lahko med drugim nudi posameznim vrstam proizvajalne in ostale 
oblikovalne dejavnosti ali posamezni delovni organizaciji temeljna odkritja in 
pomembne podatke za njihovo operativno delo. S pomočjo znanstveno razisko- 
valne delavnosti je mogoče priti do rezultatov, ki so bistvenega pomena za 
napredek posamezne vrste proizvajalnega dela, pa tudi za napredek posamezne 
delovne organizacije. Takšni novi dosežki pogojujejo tudi uveljavljanje izumi- 
teljske delavnosti, ki je tipična razvojna delavnost. Na temelju dosežkov znan- 
stveno raziskovalnega dela razvija izumiteljstvo na originalen način tehnične 
procese, posamezna tehnična sredstva, se ukvarja s tehniko in metodo opera- 
tivnega dela in uporabo novih orodij in novih materialov. Zato pomeni izumi- 
teljstvo nujno potrebno nadaljevanje in dopolnitev raziskovalnega dela in pred- 
stavlja integralni del kompleksne raziskovalne dejavnosti. 

Če želimo izumiteljstvo pospeševati, ga moramo zaščititi. Pravno varstvo 
izumov je varstvo družbeno zelo pomembnega, namreč kreativnega intelektu- 
alnega dela. Tako pravno varstvo omogoča posebno nagrajevanje tistih, ki imajo 
nove ideje v korist boljše proizvodnje ter boljše organizacije dela v proizvodnji 
in strokovnih službah. To varstvo zagotavlja kvaliteto in varuje, da se ne bi s 
tujimi izumi okoristili drugi. Zato vsaka sodobna država obravnava proble- 
matiko industrijske lastnine, kamor spada poleg pravnega varstva izumov in 
tehničnih izboljšav še pravno varstvo razlikovalnih znakov pri nastopu na tr- 
žišču ter discipline na tržišču, kot del problematike svoje ekonomike. 

Uporaba domačih izumov in tehničnih izboljšav, kot najpomembnejšega 
dela industrijske lastnine, pomeni ne samo velik prihranek dragocenih deviz, 
ki jih odštevamo' za nakup tujih licenc in patentov, temveč tudi dvig produk- 
tivnosti dela. Nov izum ali tehnična izboljšava pa je poleg tega tudi mnogokrat 
podlaga za nadaljnje izume in izboljšave. Prav tako so patenti, to so pravno 
zavarovani izumi in licence, predmet mednarodne, vedno živahne trgovine, saj 
predstavljajo patenti in licence v kapitalističnem gospodarskem sistemu del 
kapitala, pri nas pa veljajo za osnovna sredstva gospodarskih organizacij. Poleg 
tega pa ima uporaba domačih izumov in tehničnih izboljšav moralno vrednost, 
saj vliva domačim izumiteljem in proizvajalcem zaupanje v lastne sile in spo- 
sobnosti ter tako povečuje prizadevanja za vedno večjo produktivnost dela, ki 
je temelj za razvoj vsakega modernega, posebno pa našega razvijajočega se 
gospodarstva. 
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ii. 

Zakon o patentih in tehničnih izboljšavah, ki je pričel veljati v začetku 
leta 1961, obvezuje gospodarske, družbene in druge organizacije, da s primer- 
nimi organizacijskimi oblikami izboljšajo izumiteljsko- delavnost in da koristne 
izume in tehnične izboljšave čimprej vključijo v proizvodnjo. Zakon daje avtor- 
jem izumov in tehničnih izboljšav pravico na moralno in materialno priznanje. 
Tako so ustvarjeni pri nas formalno-pravni pogoji za razvoj izumiteljstva. Če 
pa se s stvarnimi pokazatelji primerja naš razvoj izumitelj stva z razvojem izu- 
miteljstva v ostalih evropskih državah, potem se pa pokaže precej porazna 
slika, ki nikakor ni v skladu s potrebami našega splošnega gospodarskega 
razvoja. 

Iz uradne statistike Mednarodnega biroja za zaščito industrijske lastnine je 
razvidno, da je bilo leta 1961 v posameznih deželah registrirano sledeče število 
patentnih prijav: 

Zahodna Nemčija  58 188 prijav ali 1,05 prijav na lOOO preb. 
Francija  37 435 prijav ali 0,86 prijav na 1000 preb. 
Italija     29 901 prijav ali 0,82 prijav na,100® preb. 
Švica 15 175 prijav ali 3,56 prijav na 1000 preb. 
Belgija  14 583 prijav ali 1,58 prijav na 1000 preb. 
Holandija  14 249 prijav ali 1,23 prijav na 1000 preb. 
Švedska 13 186 prijav ali 1,76 prijav na 1000 preb. 
Avstrija  9 892 prijav ali 1,39 prijav na 1000 preb. 
Cehoslovaška  7 376 prijav ali 0,54 prijav na 1000 preb. 
Danska  5 692 prijav ali 1,22 prijav na 1000 preb. 
Norveška  4 227 prijav ali 1,18 prijav na 1000 preb. 
Poljska   2 455 prijav ali 0,08 prijav na 1000 preb. 
Finska   2 344 prijav ali 0,52 prijav na 1000 preb. 
Luksemburg   1 926 prijav ali 6,42 prijav na 1000 preb. 
Romunija  896 prijav ali 0,05 prijav na 1000 preb. 
Bolgarija  727 prijav ali 0,11 prijav na 1000 preb. 
Medtem ko je bilot v naši državi tega leta: 

Jugoslavija  1837 prijav ali 0,08 prijav na 1000 preb. 

Torej je za nami v Evropi po številu prijav samo Bolgarija, Romunija in 
Portugalska (1334), medtem ko pa je po številu prijav na 1000 prebivalcev samo 
Romunija (Poljska je preteklo leto znatno povečala število prijav). 

V številu patentnih prijav v naši državi je skupno prikazano število doma- 
čih in tujih patentnih prijav. Tako je bilo v SFRJ: 

leta 1939 skupno 1 573 prijav, od tega 1 228 tujih, 445 domačih 
leta 1950 skupno 421 prijav, od tega 122 tujih, 299 domačih 
leta 1960 skupno 1 825 prijav, od tega 837 tujih, 988 domačih 
leta 1962 skupno 1 730 prijav, od tega 906 tujih, 824 domačih 

kar pokaže, da iz leta v leto raste število tujih prijav. Slabo razmerje za naše 
patentne prijave v primerjavi s tujino še poslabša odnos med domačimi in tu- 
jimi registriranimi patenti. Tako je bilo leta 1962 skupno registriranih 686 
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patentov, od katerih je bilo 429 (62,5'%) inozemskih, 257 (37,5 °/o) pa domačih, 
leta 1963 je bilo skupno registriranih 629 patentov, 412 (65,3 %>) je bilo tujih in 
217 (34,5 '%>) domačih; ali za zadnji dve leti skupaj je razmerje 64 °/o : 36 % v 
korist tujih registriranih patentov. Zaskrbljujoče je predvsem dejstvo, da je 
število prijav izumov delovnih organizacij v primerjavi s številom prijav posa- 
meznikov zelo majhno, kot tudi, da je v številu prijavljenih izumov izredno 
majhno število inženirjev in tehnikov. Tako je v: 

letu 1958 bilo skupno 1 100 domačih prijav, od teh 68 prijav delovnih 
organizacij, 997 posameznikov; 

leta 1960 bilo skupno 988 domačih prijav, od teh 38 prijav delovnih 
organizacij, 925 posameznikov; 

leta 1962 bilo skupno 824 domačih prijav, od teh 110 prijav delovnih 
organizacij in 714 prijav posameznikov, 

ali povprečno le 7 do 14 '%> prijav delovnih organizacij in 93 do 86 %> prijav 
posameznikov, medtem ko je udeležba inženirjev in tehnikov v prijavah od 7 
do 13 %. Ostali so večinoma obrtniki, osebe svobodnih poklicev in precejšnje 
število upokojencev. 

Od 217 registriranih domačih patentov v letu 1963 je bilo le 25 patentov 
delovnih organizacij, ostalo so bili patenti posameznikov. Torej je od približno 
1500 srednjih in velikih podjetij in 500 inštitutov, ki se na ta ali drugi način 
ukvarjajo z raziskovanjem tehnike in tehnologije, v enem letu patentiralo' le 
25 izumov. 

Cd 85 patentnih razredov (po* gospodarskih panogah) ni bil v letu 1963 niti 
eden domač izum registriran v 36 razredih, po eden pa je bil v 25 razredih. Tuji 
izumi prevladujejo v nekaterih vodilnih gospodarskih panogah kot elektron 
tehnika, kemična industrija, topilništvo, poljedelstvo, gozdarstvo, metalurgija, 
kavčuk in plastične mase. 

Domači izumi so bolje zastopani v nekaterih delavnostih, ki imajo značaj 
široke potrošnje — proizvodnja hišnih potrebščin (pohištvo) in posod, proiz- 
vodnja instrumentov, ključavničarski izdelki in gradbeništvo. 

Zanimiv je tudi podatek, da je bilo leta 1962 in 1963 skoro isto število pa- 
tentnih prijav kot leta 1939, čeprav smatramo, da imamo sedaj 5-krat večje 
tehnične zmogljivosti in vsaj 5-krat toliko tehnične inteligence kot neposredno 
pred vojno. 

Ne obstojajo podatki, koliko statutov delovnih organizacij vsebuje določbe 
o izumiteljstvu in novatorstvu, kot tudi koliko delovnih organizacij ima pravil- 
nike, ki urejajo postopek in pogoje za preizkušnje in uporabo tehničnih izbolj- 
šav, ter za določitev odškodnine zanje. Vendar se smatra, da vsebujejo ome- 
njene določbe zelo redki statuti, prav tako pa imajo svoje pravilnike le redka, 
predvsem večja podjetja (Sava — Kranj, Železarna — Jesenice, Iskra — Kranj, 
Melamin — Kočevje). 

Štiri najpomembnejša stalna tovarniška glasila in sicer glasilo tovarne 
»TAM«, Maribor (mesečnik), glasilo gradbenega podjetja »Ingrad« iz Celja (me- 
sečnik), glasilo podjetja »Litostroj« iz Ljubljane (mesečnik) in glasilo Železarne 
Jesenice (tednik) niso, razen »Zelezarja«, glasila Železarne Jesenice, v letu 1963 
objavila niti enega sestavka o izumiteljstvu. Le »Zelezar« je stalno spremljal 
problematiko tega področja ter je s tehtnimi članki opozarjal na pomen izumi- 
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teljstva, vendar kljub temu ni uspel v kolektivu ustvariti primernega vzdušja 
za hitrejši razvoj izumiteljstva, saj se je istočasno v železarni pojavilo več spo- 
rov glede višine odškodnine za izumitelje. 

Gospodarski vestnik in Informator sta kot predstavnika gospodarskega ti- 
ska v letu 1963 (oziroma Informator v letu 1964) objavila vsak samo po en 
članek, ki se ukvarja z industrijsko lastnino. 

III. 

Nedvomno je točna ugotovitev, da je razvoj na področju izumov in tehnič- 
nih izboljšav v Jugoslaviji močno zaostal. Pri navajanju vzrokov, ki omogočajo 
to zaostajanje, pa se je mogoče opreti le na splošne vtise, pisanje našega tiska in 
mnenja nekaterih gospodarskih strokovnjakov, ker ni na razpolago analize ka- 
kega oblastvenega organa ali organizacije, ki bi stalno spremljala in zasledovala 
problematiko izumiteljstva in bi obenem pospeševala razvoj na tem pomemb- 
nem področju. V tem pogledu je situacija v tujini bistveno drugačna. Potrebno 
je opozoriti, da imajo npr. v Sovjetski zvezi poseben komite pri vladi SZ za 
znanstvena odkritja, tehnične izume in tehnične izboljšave, prav tako pa je usta- 
novljen v senatu ZDA podoben poseben pododbor, ki se bavi s problematiko 
izumiteljstva. 

1. Odbor je bil mnenja, da je eden od poglavitnih vzrokov za zaostajanje 
na področju izumiteljstva poleg obrtniške miselnosti in podcenjevanja domače 
inventivnosti ekstenzivno gospodarjenje v delovnih organizacijah, ki ni nepo- 
sredno sililo delovne organizacije k upoštevanju tega področja. Poleg tega pa 
so zavirali njegov razvoj tudi dosedanji instrumenti in različno vrednotenje di- 
narja po virih sredstev. 

2. Eden izmed razlogov za tako stanje izumiteljstva je nadalje v nezadost- 
nem vrednotenju vloge izumiteljstva v tehničnem razvoju gospodarstva in po- 
manjkanju njegove popularizacije. Ze na področju izobraževanja obstoja velika 
praznina, saj večina srednjih tehničnih šol, fakultet in višjih ter visokih šol nima 
v svojih učnih programih predvidene niti ene ure predavanj O' pomenu izumi- 
teljstva in industrijske lastnine. Prav tako ni obsežena ta problematika v pro- 
gramih za izobraževanje odraslih. 

Na uradno glasilo Uprave za patente »Patentni glasnik«, ki objavlja regi- 
strirane patente skupno s tehničnimi opisi, je naročeno v vsej Jugoslaviji samo 
33 gospodarskih organizacij. Od 4300 strokovnih, znanstvenih in drugih knjiž- 
nic pa je na glasnik naročenih 11. Slovenija ima skupno 14 naročnikov, od teh 
8 gospodarskih organizacij, 2 knjižnici, 2 raziskovalna inštituta iter po en izvod 
patentna pisarna in društvo izumiteljev. Zato ni nič čudnega, da je bilo v enem 
letu iz Slovenije od 150 prijavljenih izumov zavrnjenih kar 120, večinoma za- 
radi tega, ker so predlagane novosti v svetu že znane. Eden izmed predlogov je 
bil v ZDA prijavljen že leta 1922. 

Posledica podcenjevanja industrijske lastnine je tudi nebudnost nasproti 
tujcem, ki zelo dobro poznajo vrednost industrijske lastnine. Tako je npr. nek 
domač izumitelj iz Ilirske Bistrice odstopil podjetju 4 svoje izume, ki jih je 
podjetje uporabilo v proizvodnji. Pri tem pa niti izumitelj niti podjetje izumov 
nista zaščitila. Ob priliki nekega tujega obiska so gostom ponosno pokazali tudi 
izume, ti so avtorju in podjetju čestitali, ob prihodu v svojo državo pa so izume 
prijavili kot svoje. 
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3. Drugo skupino nerešenih problemov predstavlja destimulativno nagra- 
jevanje izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav. Zakon o patentih in teh- 
ničnih izboljšavah v ničemer ni omejil svobodne odločitve delovnih organizacij 
o višini povračila. Zakon celo ni prevzel sistema izračuna povračila, kot je to 
storil prejšnji zakon. Samo podčrtal je, da mora biti povračilo pravično. Vendar 
so višine odškodnine za izum in tehnične izboljšave v glavnem še zmeraj soraz- 
merno nizke. Eden izmed razlogov je poleg osebne zavisti, ki prevladuje v 
mnogih kolektivih, tudi v tem, da vlada nejasnost, iz katerih sredstev naj se 
plačujejo te odškodnine. V mnogih primerih gredo v breme sredstev osebnih 
dohodkov ter se podjetja, oziroma ekonomske enote, na razne načine branijo 
izplačati primerno odškodnino. S tem v zvezi je treba pripomniti, da predstav- 
ljajo izumi in tehnične izboljšave osnovna sredstva ter ni* pravilno, da gredo te 
odškodnine na račun sredstev osebnih dohodkov. 

V tej zvezi je treba opozoriti, da večina gospodarskih organizacij še ni spre- 
jela pravilnikov, ki bi natančneje predpisali postopek in pogoje za preizkušnjo 
in uporabo tehničnih izboljšav ter za določitev odškodnine. Vprašanje primerne 
odškodnine tudi ni ustrezno rešeno v inštitutih in raziskovalnih organizacijah, 
kjer prevladuje splošno prepričanje, da sodi izumljanje med delovne dolžnosti. 
Zelo malo gospodarskih organizacij ima v svojih statutih določbe, ki bi pouda- 
rile pomen izumov in tehničnih izboljšav in tako skupno1 s pravilniki in ustrez- 
nimi strokovnimi službami ustvarili solidno formalno in materialno bazo za 
nadaljnji razvoj izumiteljstva. 

V zvezi z materialno1 stranjo stimulacije je treba še omeniti moralno. Mno- 
gokrat izumiteljem ni dano javno' priznanje ali zahvala, temveč se vse gleda v 
luči odškodnine. Obstaja prepričanje, da so izumitelji dolžni odkriti nove stvari 
(seveda tiste, do katerih so prišli pri svojem rednem delu), ker so pač za svoje 
delo plačani. 

Eden izmed razlogov je tudi tradicionalno nezaupanje v lastne sile in lastne 
izdelke, s tem pa tudi v lastne domače izume. Tesno s tem je povezana tudi 
tako imenovana licencemanija, ko podjetja v prepričanju o visoki kvaliteti tujih 
proizvodnih postopkov in strojev odkupujejo1 drage licence, plačane v devizah, 
ne da bi se prej prepričala, če obstojajo' domače rešitve. Tako je npr. podjetje 
Sumi iz Ljubljane osvojilo proizvodnjo- desertnega peciva z napravami, ki jih 
je konstruiralo samo. Naprave so se pokazale kot uspešne in kvalitetne. Podobno 
podjetje iz druge republike pa je uvozilo stroje za isto pecivo in plačalo licenco 
za izkoriščanje v znesku 100 milijonov lir. Podoben primer je z gradbenim pod- 
jetjem Gradiš, ki je zadovoljivo rešilo problem hitre gradnje stanovanj. Sklad 

■za stanovanjsko izgradnjo nekega večjega mesta pa je zaprosil za odobritev na- 
kupa inozemske licence, ki rešuje problem na podoben način in stane 150 mili- 
jonov lir. Treba je opozoriti, da imajo nekatere dežele predpise, po katerih se 
ne sme kupiti nobena tuja licenca, dokler se ne preveri, če ne obstoja domača 
rešitev. Pri nas pa s tem v zvezi obstaja še problem, da od tujcev stalno kupu- 
jemo v tujini že komercialno izčrpane licence ter se tako ne moremo enako- 
pravno vključiti v mednarodno' konkurenco. 

K zmanjšanju števila prijavljenih izumov in tehničnih izboljšav pripomore 
tudi bojazen mnogih gospodarskih organizacij, predvsem kemične stroke, da bi 
si v primeru, da bi prijavile svoje izume in tehnične izboljšave, zaradi slabe 
poslovne morale na našem tržišču druge gospodarske organizacije nezakonito 
prilastile in izkoristile prijavljene in tudi patentirane izume in tehnične iz- 
boljšave. 

26 
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' 4. Na izumiteljsko dejavnost neugodno vplivajo zelo visoki stroški za tisk 
patentnega spisa (od 25 000 do 100 000 dinarjev), ki jih povprečni izumitelj le 
težko zmore. Obenem pa je treba pripomniti, da je v mnogih tehnično razvitih 
državah tisk patentnih spisov brezplačen in ga opravijo za to- specializirane 
državne tiskarne. 

5. Poleg teh tehničnih stroškov pa zmanjšujejo zanimanje za izume še ob- 
stoječi davčni predpisi, ki občutno zmanjšajo dano odškodnino. Tako je treba 
plačati 15% na račun davka na avtorske pravice, k temu pride še 2,2 % dopol- 
nilnega prispevka, a na koncu plača prek žiro računa izumitelj še davek na 
osebne dohodke. 

6. Uprava za patente v Beogradu, ki je kadrovsko mnogo prešibko zase- 
dena, prav tako po mnenju mnogih izumiteljev ne posluje dovolj ekspeditivno^. 
Pri delu te uprave se kaže nezadostna družbena skrb za problematiko izumi- 
teljstva in zato s svojo delavnostjo mnogokrat ne opraviči svoje vloge, ki bi jo 
morala imeti pri pospeševanju izumiteljstva; izumiteljem ne nudi dovolj hitro 
informacij in drugo potrebno pomoč, ki jo od nje upravičeno pričakujejo. 

7. Zelo malo' gospodarskih organizacij ima med svojimi strokovnimi služ- 
bami vsaj zametke patentne službe1, ki bi pospeševala in skrbela za izumitelj- 
stvo v podjetju, strokovno analizirala izume in njihovo perspektivoi na doma- 
čem tržišču, skrbela za izredno pomembno patentno' dokumentacijo', ter tako 
pospeševala hitrejši razvoj proizvajalnih sil. Pri nas je npr. pojem patentnega 
inženirja poznan le v redkih gospodarskih organizacijah. 

8. Celotno stanje poslabša še dejstvo, da pri nas nimamo niti zveznega niti 
republiškega oblastvenega organa, ki bi skrbel za razvoj izumiteljstva in nad- 
zoroval uveljavljanje tistih zakonitih predpisov, ki omogočajo nadaljnji in ne- 
moteni napredek tega pomembnega gospodarskega področja. 

IV. 

Tudi na področju razlikovalnih znakov blaga in storitev kažejo podatki 
močno zaostajanje, podobno kot na področju izumov in tehničnih izboljšav. 
Tako je bilo lćta 1962 v posameznih deželah registrirano naslednje število bla- 
govnih in storitvenih znamk: v Zahodni Nemčiji 23 342, v ZDA 25 150, v Fran- 
ciji 21 952, v Italiji 9150, v Avstriji 2849, v CSSR 1106, v Jugoslaviji 386. To 
zopet dokazuje, kako močno je še zasidrana neposlovnost pri obravnavanju bla- 
govnih in storitvenih znamk. Podoben je položaj pri vzorcih in modelih, ki pred- 
stavljajo pomembne razlikovalne znake. V letu 1962 je bilo registriranih mo- 
delov in vzorcev v Zahodni Nemčiji 55 698, v ZDA 2300, v Franciji 8306, na 
Japonskem 17 345, v Avstriji 7466, v ČSSR 226, v Jugoslaviji pa 81. 

Posebno mesto pri razlikovalnih znakih blaga zavzema geografska oznaka 
blaga. Kadar je nek kraj sam tisti, zaradi katerega imajo določeni proizvodi iz 
tega kraja posebne kvalitete, potem lahko ta kraj kot označba za individualizi- 
ranje blaga uživa pravno varstvo. Mnogi proizvodi pri nas so precej znani po 
kvaliteti, ki jim jo daje njihovo^ geografsko poreklo. To velja predvsem za razna 
vina in nekatere druge, predvsem agrarne proizvode. Potrebno bi bilo določiti 
standarde, ki jih mora tako blago imeti, če hoče imeti zaščiteno svoje geografsko 
poreklo. Pri nas nimamo ustrezne zakonodaje, razen določbe v zakonu o ure- 
ditvi poslovnih razmerij na trgu, ki šteje za dejanje nelojalne konkurence tudi 
zlorabo označbe porekla blaga. 
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v. 

Poslovna morala na našem tržišču je še vedno zelo nizka. Stalno se doga- 
jajo primeri hude kršitve lojalnega poslovanja, pred katerimi zlasti ni varovan 
potrošnik. Kljub jasnim zakonskim predpisom in ostrim sankcijam naša gospo- 
darska sodišča in častna sodišča pri zbornicah zelo redko obravnavajo primere 
nelojalne konkurence. Temu je verjetno glavni vzrok bojazen gospodarskih 
organizacij, da bi njihove prijave nelojalne konkurence utegnile vplivati na 
nadaljnje poslovne odnose s kršitelji. Treba bi bilo proučiti konkretne organi- 
zacijske ukrepe za preprečevanje nelojalnih dejanj. To je predvsem naloga zbor- 
nic in gospodarskih organizacij samih, posebno pa poslovnih združenj, ki bi 
morali tudi skrbeti za njihovo uresničitev. 

VI. 

Področje industrijske lastnine posebno pa področje izumiteljstva in nova- 
torstva spada med zelo pomembna gospodarska področja. Vendar pa je pri nas 
to eno najbolj zanemarjenih področij z mnogimi nerešenimi problemi in odpr- 
timi vprašanji. Problematika izumiteljstva je sestavni del problematike znan- 
stveno-raziskovalnega dela in je zaostajanje na tem področju eden izmed po- 
membnih razlogov za zaostajanje v produktivnosti dela. Zato morajo- biti napori 
za čim hitrejši prehod od ekstenzivnega k intenzivnemu načinu gospodarjenja, 
za čim večjo udeležbo v mednarodni delitvi dela prav tako povezani z napori za 
hitro- in vsestransko odpravo vzrokov, ki ovirajo razvoj na področju izumi- 
teljstva. 

Problemi izumiteljstva ne smejo biti samo pravni problemi in problemi 
izumiteljev samih, temveč je potrebno-, da se ti problemi obravnavajo s širših 
političnih, ekonomskih, psiholoških in socioloških gledišč. Spodbujanje in okre- 
pitev zdravih in koristnih kreativnih sil naših delovnih ljudi mora postati stalna 
skrb vseh tistih, ki si morajo prizadevati za nadaljnji uspešnejši razvoj našega 
gospodarstva. 

Predvideni ukrepi za ugodnejšo delitev narodnega dohodka v korist delov- 
nih organizacij bodo omogočili delovnim organizacijam samostojno razpola- 
ganje z večjimi materialnimi sredstvi. Boljši materialni odnosi v samih delov- 
nih organizacijah bodo- pripomogli k hitrejšemu in uspešnejšemu reševanju 
osnovnih problemov izumiteljstva. Delovne organizacije bodo na podlagi lastne 
materialne koristi lažje določile zadostna sredstva, ki so potrebna za priprave 
in raziskave v zvezi s končno realizacijo projekta — izuma, prav tako- pa bodo 
avtorji izumov in tehničnih izboljšav lahko primerno materialno stimulirani. 

Odbor je bil zato mnenja, da je za pospešenje razvoja na tem področju po- 
trebno uveljaviti naslednje: 

a) Problematiko izumiteljstva in industrijske lastnine je treba obravnavati 
kot sestavni del problematike gospodarstva in njegovega razvoja. Zato je po- 
trebno, da temu področju posvetijo- skrb vse družbeno-politične skupnosti in 
njihovi predstavniški organi. Odbori za vprašanja izumiteljstva in industrijske 
lastnine naj bi se formirali tudi v zvezni skupščini, ostalih republiških skup- 
ščinah ter občinskih skupščinah. 

b) Glede na neraziskano in neobdelano problematiko bi bile potrebne na- 
daljnje vsestranske in temeljite raziskave in analize. Posebno pozornost naj bi 
tej problematiki posvetili vsi tisti organi in organizacije, katerih naloga je skr- 
beti za razvoj proizvajalnih sil. To velja predvsem za gospodarske zbornice, sin- 
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dikate, ustrezne republiške sekretariate in razna društva, kot npr. Ljudska teh- 
nika, Zveza inženirjev in tehnikov. S tem v zvezi bi bilo potrebno proučiti tudi 
vlogo in dolžnosti znanstveno-raziskovalnih institucij na področju izumiteljstva. 

c) Da bi delovne organizacije ustvarile solidne formalne in materialne te^- 
melje in utrle pot za nadaljnji razvoj izumitelj stva, naj bi čimprej sprejele 
ustrezne pravilnike, ki bi urejali postopek in pogoje o preizkušanju in uporabi 
tehničnih izboljšav ter za določitev odškodnine. Prav tako naj bi delovne orga- 
nizacije v svojih statutih sprejele ustrezne določbe o izumiteljstvu. 

Delovne organizacije naj bi v okviru svojih strokovnih služb posvetile večjo 
skrb ustanovitvi in temeljitejši, skrbnejši ter boljši organizaciji patentnih služb, 
ki bi poleg pospeševanja izumiteljstva v samih gospodarskih organizacijah skr- 
bele za obširno patentno dokumentacijo in tako imele dober pregled nad do^ 
mačim in tujim razvojem na tem področju. 

č) Potrebno bi bilo znižati visoke stroške, ki jih imajo domači izumitelji 
s patentiranjem svojih iznajdb, prav tako pa je potrebno proučiti davčne in- 
strumente, ki destimulativno vplivajo na razvoj izumiteljstva. 

d) V učnih programih srednjih, višjih in visokih šol ter fakultet je treba 
zagotoviti; več poudarka problematiki in pomenu izumiteljstva in industrijske 
lastnine. 

e) Množična komunikacijska sredstva, radio, televizija in tisk, predvsem 
gospodarski in tovarniški, naj pričneta obravnavati problematiko izumiteljstva 
in industrijske lastnine in tako pomagajo oblikovati javno mnenje, da bi to 
dejavnost močno moralno podprlo. 

St.: 391-1/64 
Ljubljana, 14. 11. 1984 

Predsednik: 
Inž. Miloš K o b e 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 
Začasni odbor za založništvo 

in knjižničarstvo 

POROČILO 
o obravnavi problematike s področja založništva* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za za- 
ložništvo in knjižničarstvo je na sejah dne 1. julija, 6. oktobra in 19. oktobra 
1964 obravnaval problematiko s področja založniške dejavnosti. Kot osnova za 
razpravo so mu služili Priporočilo Prosvetno-kulturnega zbora Zvezne skupščine 
o pospeševanju založništva, poročilo o delu upravnega odbora Sklada SRS za 

* Temeljno gradivo: Poročilo o delu upravnega odbora Sklada SRS za prospe- 
ševanje založništva, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti v prvi polovici 
leta 1964 (400-13/64) in analiza dejavnosti založb v Sloveniji za leto 1963 in programov 
za leto 1964 ter vpogled v perspektivne programe (65-15/64). 
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pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti v prvi 
polovici leta 1964 ter gradivo Sveta za grafično, založniško in knjigotrško ter 
filmsko dejavnost pri Gospodarski zbornici SR Slovenije o založniško-izdaja- 
teljskem delu slovenskih založb, o njihovih gospodarskih problemih ter pro- 
gramih, o organizaciji in nalogah knjigarn ter prometa s knjigo in o uvozu 
tujega tiska ter izvozu knjig iz Jugoslavije in Slovenije. 

Ob obravnavi tega gradiva in s sodelovanjem predstavnikov nekaterih slo- 
venskih založb je začasni odbor prišel do naslednjih ugotovitev. 

I. 

Začasni odbor je hkrati z obravnavanjem problematike založništva raz- 
pravljal tudi o stanju in težavah na področju knjižničarstva, kar mu je omo- 
gočilo, da se je obširno seznanil s položajem in problemi knjige na Slovenskem, 
od njene proizvodnje do prodaje, od propagande do njenega razpečavanja in 
širjenja preko knjigarn in knjižnic. 

Začasni odbor je obravnaval problematiko' založništva v najširšem pomenu 
te dejavnosti. Tako ni pretresal samo dejavnosti založniških podjetij, ampak 
se je zadržal tudi ob tisti založniški dejavnosti, s katero se ukvarjajo številne 
institucije in organizacije, ki jim založniška dejavnost ni glavni predmet 
poslovanja. 

Proizvodnja knjig raste iz leta v leto; ob večjem številu izdanih knjig 
rastejo tudi naklade. Indeks izdanih izvodov iz leta 1960 (100) se je v letu 1962 
dvignil že na 151, povprečne naklade pa so narasle od 4410 v letu 1955 na 6037 
v letu 1962. Jugoslovanski povpreček števila knjig na enega prebivalca je bil 
v letu 1962 2,1 knjige, slovenski pa 2,6 knjige. Leta 1970 naj bi bilo jugoslo- 
vansko povprečje 3 knjige na prebivalca, kar pomeni, da bo ob povečanem 
številu prebivalcev Jugoslavije treba tedaj izdati okrog 62 milijonov izvodov 
knjig. 

Ob povečani proizvodnji knjig rastejo tudi vsebinski in materialni problemi 
tako proizvodnje kot tudi širjenja knjig. Založništvo lahko rešuje le del te pro- 
blematike, čeprav se v založniški dejavnosti manifestirajo vsi problemi v zvezi 
s proizvodnjo in plasmajem knjig, od perečega kadrovskega vprašanja v založ- 
ništvu, knjigarnah in knjižnicah do neprimernih avtorskih honorarjev, pro- 
blemov v zvezi z grafično industrijo1 ter vloge in vpliva sklada za pospeševanje 
časopisne, založniške, knjigotrške in tiskarske dejavnosti. Pojavna oblika vseh 
teh problemov in težav pa se kaže v strukturi izdanih knjig in visoki ceni 
knjige. 

Struktura izdanih knjig je bolj ali manj vzročno povezana s premago- 
vanjem osnovnih ekonomskih in drugih problemov v založništvu. Zlasti je pro- 
blematična, če jo soočimo s sodobnimi znanstvenimi, izobraževalnimi in kultur- 
nimi potrebami družbenega življenja. Opaža se namreč, da je struktura sestav- 
ljena v škodo znanstvene, poučne in strokovne literature in da je zaostajanje v 
izdajanju priročnikov, slovarjev, pregledov in drugih pomagal precejšnje. Za- 
ložbe se pri izdelavi svojih programov premalo naslanjajo na inštitute, šole in 
podobne ustanove, sodelovanje v obratni smeri pa je tudi nezadovoljivo-. 

Izdajanje »šund« literature, kot lažni in sladkobni zgodovinski romani, 
slabi, ceneni in površno prevedeni kriminalni in pustolovski romani ipd., s 
čimer naj bi si založbe pridobivale potrebna sredstva za izdajanje domačih in 
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drugih del, v Sloveniji ni zavzelo pomembnega obsega. Dotok take slabe lite- 
rature in raznih neustreznih otroških knjig in slikanic na naš trg iz drugih 
republik je premočan. Naše založbe le spoznavajo, da je dobra literatura lahko 
hkrati tudi komercialna. 

Cena knjige je glede na doseženi osebni standard delovnih ljudi relativno 
visoka. Kljub temu pa založniška podjetja poslujejo v pogojih minimalne aku- 
mulativnosti. Za njeno zvišanje bi bilo treba ali zvišati ceno knjigi, ah pa 
poiskati rezerve v dosedanji ceni. Prva rešitev ne more priti v poštev, pri drugi 
pa struktura cene kaže, da so tiskarski stroški skupno s papirjem udeleženi 
z najmanj 50 °/o, kar pomeni, da založnik ne more vplivati na polovico vrednosti 
knjige. Honorarji so udeleženi le s 14 %> in so že tako nestimulativni in neuskla- 
jeni z dvigom življenjskih stroškov. Razpon med honoriranjem slabših in boljših 
del je nezadosten, obseg naklade se ne odraža v povečanju avtorskih honorarjev. 
Takšna nestimulativnost še posebej pride do izraza na področju znanstvene in 
strokovne literature. Stroški založnika in trgovine so udeleženi v strukturi cene 
s po 18 %>. Tako nizka udeležba gotovo ne more omogočiti založbam, da bi bist- 
veno vplivale na pocenitev knjige, zlasti ker režijski stroški založb rastejo; trgo- 
vinski rabat pa je več kot minimalen, saj dosega v drugih državah povprečno 
udeležbo v strukturi cene v višini 42 %>. Vzrok za visoko udeležbo tiskarskih 
stroškov v strukturi cene je iskati v tehnično zastareli opremi, pomanjkanja 
kvalificiranih kadrov in slabo organiziranem proizvodnem procesu. Močno po- 
vpraševanje po tiskarskih uslugah daje tej industriji monopolen položaj, cene 
njenim storitvam so1 brez kontrole, povprečna doba tiskanja je predolga. Ker 
tak položaj delovnih organizacij he sili k iskanju lastnih rezerv, dvigu kadrov 
in sodobnejši organizaciji dela, je grafična industrija nizko produktivna, zamuja 
roke, kvaliteta uslug je slaba ipd. 

Na ceno lahko vpliva tudi koordinirano sodelovanje založb. To se tako v 
odnosu do drugih založb v državi kot tudi z inozemstvom že kaže, vendar ga 
je še vedno premalo. Čeprav so založbe v zadnjem času začele koordinirati 
svoje programe in vsaj do neke mere specializirati svoje dejavnosti, je na tem 
področju še dovolj neizkoriščenih možnosti za intenzivnejše povezovanje med 
založbami. 

Razvoj založniške dejavnosti in s tem tudi širjenje knjige je pogojen s po- 
večano potrošnjo. Prodaja knjig preko knjigam sicer raste, vendar je še najbolj 
pogosta direktna prodaja založnika kupcu, ki pa je vedno bolj obremenjena 
z rastočimi poštnimi stroški. Tudi za propagando knjige ni nobenih ugodnostnih 
tarif pri poštnini, tako da je propaganda nezadostna in preveč enostranska, 
le v okviru komercialnosti. Knjigarne se redno bavi j o tudi s trgovino drugega 
trgovskega blaga, ker s tem dosegajo višje razlike v ceni kot pri prometu 
s knjigami. Specializiranih knjigarn praktično ni, modernejše oblike plasmaja 
knjige, kot so samopostrežba, prodaja v kioskih in blagovnih hišah, pa si šele 
utirajo pot. Udeležba knjižnic kot potrošnika v celotni knjižni proizvodnji 'je 
zelo nizka. 

V okviru razprave o problematiki založniške in knjižničarske dejavnosti je 
začasni odbor opozoril na izdelavo, prodajo in izposojo gramofonskih plošč, ki - 
prihajajo na trg kot pomemben pripomoček za glasbeno in estetsko vzgojo, 
pouk tujih jezikov in za posredovanje literarnih del (pravljice, pesmi). Proizva- 
jalci teh plošč ne kažejo zadostnega interesa in izdelujejo nekvalitetno blago, 
kar je velika ovira za njeno uporabo in izvoz npr. med izseljence. 
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Ob obravnavanju vloge sklada SR Slovenije za pospeševanje založniške, 
časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti je začasni odbor ugotovil, da je 
sklad uspešno vplival na proizvodnjo' knjige ter pravilno usmerjal in spod- 
bujal založniško dejavnost, da pa zaradi omejenih možnosti ni mogel bistveno 
vplivati na pocenitev knjige. Sklad naj bi vsekakor še v naprej obstojal in 
s svojimi intervencijskimi posegi ustvarjal boljše pogoje za založniško dejavnost. 
Seveda pa s svojimi sredstvi ne more biti edini in osnovni vir financiranja; zato 
naj predvsem usmerja in pospešuje tisto založniško dejavnost, na kateri je 
družba posebej zainteresirana. Hkrati s tem pa naj spodbuja tudi angažiranje 
drugih sredstev. Merila delitve sredstev sklada naj bodo tako usmerjena, da 
sredstev ne bodo drobila za posamezne knjige, ampak jih namenjala za podporo 
širšim programom založb. S tako delitivjo sredstev bo sklad lahko podpiral 
dolgoročnejše založniške akcije, ko bo omogočil podporo že v pripravah na 
takšne akcije. Izdatnejše pomoči naj bi bilo1 v bodoče deležno knjigotrštvo; 
podpora sklada naj bi spodbujala tudi občinske skupščine k večjemu razu-, 
mevanju za potrebe modernizacije in razširitve knjigotrške mreže. 

Zelo pereč problem je tako v založništvu kot v knjigotrštvu pomanjkanje 
strokovnega kadra. Sedanji kader v založništvu se oblikuje iz najrazličnejših 
strok, medtem ko je knjigotrštvo vezano le na priliv redkih izšolanih strokovnih 
moči. Še vedno ni do kraja proučen profil strokovnega kadra v založništvu in 
knjigotrštvu, pa tudi ustreznih šol primanjkuje. Letos odprt oddelek za knjiž- 
ničarstvo in knjigotrštvo na Pedagoški akademiji bo v marsičem izpolnil to 
vrzel. Premalo sredstev je bilo doslej na razpolago za izpopolnjevanje in šolanje 
v inozemstvu. 

Za plasiranje našega avtorja v inozemstvo je še vse premalo storjenega, 
čeprav se je izvoz knjig iz Jugoslavije in Slovenije v zadnjih letih premaknil 
z mrtve točke in je v stalnem porastu. Ta izvoz obsega prodajo naših izvirnih 
izdaj v tujino, prodajo nalših izdaj v tujem tisku za zunanji trg, odkup avtorskih 
pravic za izdajo našega avtorja v tuji založbi in izvoz grafičnih uslug. V letu 
1963 je dosegel ves naš izvoz vrednost 226 milijonov deviznih dinarjev; delež 
Slovenije pri tem je 32,62'%>. Večji razmah izvoza ovira vrsta objektivnih in 
subjektivnih težav kot so: visok knjigotrški rabatt na Zahodu, majhen interes 
na izvoz na Vzhodu, zamude pri izdajanju bibliografskega in" dokumentacijskega 
gradiva ter zakasnelo dodeljevanje sredstev za poslovanje s tujino. 

Pri uvozu knjig in periodike je vedno več zahtev, zlasti po strokovnem in 
znanstvenem tisku, za kar pa odobrena devizna sredstva ne zadoščajo. Omo- 
gočajo le nakup najvažnejše tuje literature. Delitev devizne kvote je centra- 
lizirana in ni dovolj elastična. Zaradi nezadostnih deviznih sredstev niso mogle 
biti krite vse. potrebe za uvoz literature za pripadnike italijanske in madžarske 
narodnostne skupnosti. 

Začasni odbor za založništvo in knjižničarstvo se je ob obravnavi gradiva 
o problematiki založniške dejavnosti in za izboljšanje položaja na tem področju 
zavzel predvsem za naslednje: 

1. Skrb in odgovornost za izdajanje in razširjenost knjige bi morala dobiti 
širše družbene osnove. Materialni položaj založb in izdajateljsko dejavnost bi 
se moral v ta namen izboljšati, če hočemo doseči večje število in boljšo struk- 
turo izdanih knjig ter pristopnejšo ceno. 

2. Na pristopnejšo ceno knjige lahko vpliva hitrejša modernizacija grafične 
industrije in notranja reorganizacija tiskarskega procesa; s tem bi se predvsem 
izboljšala kvaliteta in skrajšal rok tiskanja knjige. Prometni davek, ki obre- 
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menjuje ceno papirja, naj se zniža ali pa se preusmeri v sklad za pospeševanje 
založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske dejavnosti. Založbe naj s sode- 
lovanj em^ doma in v tujini ter z usklajevanjem svojih programov omogočajo 
izdajanje cenenih žepnih in drugih zbirk. 

Sklad naj s svojimi podporami mobilizira pri drugih organizacijah in pod- 
jetjih čim več sredstev za proizvodnjo knjig. Izboljša naj se propaganda knjige, 
povečanje naklade in zviša odkup knjig s strani knjižnic. Izredno bi bilo treba 
poudariti izdajanje cenenih knjig v žepnih izdajah, v velikih nakladah, kar je 
najbolj realna osnova za oblikovanje pristopne cene. 

3. Honorarji kot zelo pomemben stimulator se morajo hitro prilagajati se- 
danjim zahtevam in potrebam. Hitro bi se morali povečati zlasti na področjih 
znanstvene, strokovne, poučne in druge literature. Razpon med slabšo in boljšo 
kvaliteto napisanih del bi moral biti večji. 

4. Modernizacija in razširitev knjigotrške mreže naj bo kot doslej važna 
naloga založb, pri čemer bi morale občinske skupščine sodelovati z isto odgo- 
vornostjo. Razširja naj se modern način propagande in plasmaja knjig z uva- 
janjem prodaje po kioskih, blagovnih hišah, s kolportažo in samopostrežnim 
načinom. Ustanavljajo naj se specializirane1 knjigarne. Prodaja knjig in pro- 
paganda naj se ne smatrata samo kot komercialna akcija, ampak tudi kot kul- 
turna; zato naj pri njej sodelujejo tudi šole, kulturne organizacije in društva. 
V ta namen naj bi obstoječe kulturne organizacije in društva organizirale ob- 
veščanje in propagando dobre knjige ter pomagale pri nabiranju naročnikov za 
izdaje založb. 

5. Pri uvozu in izvozu knjige je treba doseči pri odgovornih faktorjih, da 
obravnavajo poslovanje s knjigo kot posebno vrsto uvoza in izvoza. Sredstva 
za uvoz itujega tiska naj se dodeljujejo brez zamud in po potrebah posameznih 
kulturnih področij z upoštevanjem narodnostnih skupnosti, šolstva itd. Poslo- 
vanje s tujino pri uvozu ali izvozu knjige naj se decentralizira. 

6. Sklad za pospeševanje založniške, časopisne, knjigotrške in tiskarske 
dejavnosti naj v svojem nadaljnjem obstoju predvsem usmerja in spodbuja 
izdajanje tiste literature, ki ima poseben družbeni interes. Z dodeljevanjem 
podpor in kreditov naj ne bo edini vir financiranja, ampak naj spodbuja anga- 
žiranje drugih sredstev, s katerimi sodelujejo pri izdajanju tiska organizacije 
in ustanove, ki se neposredno ne ukvarjajo z založništvom. S podpiranjem dolgo- 
ročnejših programov založb naj sodeluje že v pripravah za realizacijo teh pro- 
gramov. Občutneje naj posega kot kreditor tudi na področju knjigotrštva. 

7. V težnji za zagotovitev kvalitetne strukture knjig naj se založbe bolj kot 
doslej naslanjajo na strokovne in znanstvene institucije ter druge organizacije; 
pa tudi njihovo sodelovanje z založbami naj bo obsežnejše in bolj poglobljeno. 
Smotrno sodelovanje med založbami pri sestavljanju in usklajevanju programov 
naj omogoči izdajo kvalitetne in cenene knjige. Učbeniki naj bi se tiskali v 
večjih nakladah, tako da bi lahko ostali v veljavi več let. 

8. Pri naporih za izboljšanje založniške dejavnosti je treba posebno skrb 
posvetiti kadrovskemu vprašanju, tako v založništvu kot v knjigotrštvu. 

Založbe naj bi točneje opredelile, kakšen kader potrebujejo in si ga posto- 
poma pridobile z usmerjanjem in štipendiranjem slušateljev na primerne višje 
in visoke šole. Pri tem je treba hitro podpreti študij na oddelku za knjižni- 
čarstvo in knjigotrštvo na Pedagoški akademiji, ustrezno pomoč pa nuditi tudi 
pri specializaciji kadrov v inozemstvu. 
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9. Obsežnejši in hitrejši razmah je treba omogočiti proizvodnji, prodaji in 
izposoji gramofonskih plošč, ki služijo potrebam vzgoje in izobraževanja tako 
pri pouku tujih jezikov kot spoznavanju literarnih in glasbenih del. 

Za svojega poročevalca je začasni odbor določil poslanca Avgusta Vižintina. 

Št.: 65-15/64 
Ljubljana, 5. novembra 1964 

Predsednik: 
Avgust Vižintin 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Začasni odbor za založništvo 
in knjižničarstvo 

POROČILO 
o obravnavi problematike s področja knjižničarstva* 

Začasni odbor Prosvetno-kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije za za- 
ložništvo in knjižničarstvo je na sejah 1. julija in 17. septembra 1964 obrav- 
naval problematiko s področja knjižničarstva. Kot osnova za razpravo sta mu 
služili poročili o> razvoju matične službe v SR Sloveniji in o* problemih biblio- 
tekarske službe v SR Sloveniji. Poleg tega pa je bil informativno seznanjen tudi 
z osnutkom, predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižnicah 

Ob obravnavi tega gradiva in s sodelovanjem predstavnikov matične službe 
pri Narodni in univerzitetni knjižnici ter Društva bibliotekarjev je začasni 
odbor prišel do naslednjih ugotovitev. 

I. 

Knjižničarstvo se je v Sloveniji po osvoboditvi izredno hitro razvijalo. 
Ustanovljenih je bilo precejšnje število ljudskih, strokovnih in znanstvenih knjiž- 
nic, ki pa je v zadnjih letih padlo zaradi slabih materialnih pogojev in reorga- 
nizacije ter utrjevanja mreže knjižnic. Okrepile so se le nekatere knjižnice 
v večjih središčih ali na posameznih znanstvenih in strokovnih področjih. Sta- 
tistika prikazuje, da je število knjižnic po posameznih zvrsteh ugodno. Po for- 
malni statistiki pride v republiki ena ljudska knjižnica na 3018 prebivalcev. 
Vendar to število ne daje jasne slike, ker moramo upoštevati, da je pri večini 
statistično zabeleženih knjižnic dotok domačega, zlasti pa tujega knjižnega knjiž- 
nega gradiva izredno nizek in da so sistem, strokovnost in funkcionalnost delo- 
vanja na nizki stopnji in pod evropskim povprečjem. 

Primerjava kvalitetne rasti knjižničarstva z ostalim družbenim in gospo- 
darskim razvojem in potrebami ne kaže ugodnega stanja. Knjižničarstvo tiči 

* Temeljno gradivo: Poročilo o razvoju matičine službe v SR Sloveniji in poro- 
čilo o problemih bibliotekarske službe v SR Sloveniji (63-6/64). 
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še vedno v tradicionalnih knjižničarskih okvirih, je na nizki strokovni ravni, 
nima trdnega sistema sodelovanja knjižnic med seboj, deluje s podpovprečnim 
strokovnim kadrom in je v slabem materialnem položaju. Potrebe pa nare- 
kujejo moderen sistem knjižničarstva, širjenje tiska, najrazličnejše oblike obve- 
ščanja in gibčno vodenje dokumentacije. 

Osnovo za- urejanje knjižničarstva v določen sistem knjižnic daje zakon 
o knjižnicah LRS, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LRS oktobra 1961. Ta 
zakon je predpisal ustanavljanje matičnih knjižnic, ki naj se poleg svojih rednih 
nalog ukvarjajo še z vprašanji organizacije in pospeševanja knjižničarske službe 
in stroke. Na osnovi tega zakona je Svet LRS za kulturo in prosveto izdal še 
druge dokumente o registraciji knjižnic in o medknjižnični izposoji. 

Po treh letih izpolnjevanja zakona o knjižnicah lahko ugotovimo, da je 
zakon pozitivno in koristno usmeril knjižnice; vendar pa je stanje še zelo slabo. 
Podatki kažejo, da je samo 30 občin imenovalo matične knjižnice in da ima 
trenutno samo 12 imenovanih knjižnic vse. pogoje, ki so potrebni za ustanovitev 
občinske matične knjižnice. Pomanjkljivi pogoji so zlasti v majhnih materialnih 
sredstvih, skromni knjižni zalogi, v neprimernih prostorih in skoraj povsod 
v pomanjkanju strokovnega kadra. Tem podatkom naj dodamo še to, da v 
10 občinah v SR Sloveniji ni nobenih bližnjih izgledov za razvoj, kot ga pred- 
videva zakon. Te občine še vedno odlašajo, da bi za matično knjižnico imeno- 
vale knjižnico iz sosednje občine. 

Večina znanstvenih in strokovnih knjižnic, dokumentacijskih služb in raznih 
zbirk je v sestavu drugih delovnih organizacij, inštitutov, podjetij in šol. To 
so tako imenovane nesamostojne knjižnice, ki jih je najteže evidentirati in 
povezovati v sistem knjižničarstva. Med temi so izredno pomembne knjižnice 
z bogatim knjižnim skladom. Klobčič problemov je prav tu zelo zamotan. Knjiž- 
nice niso dovolj jasno specializirane, med njimi ni skoraj nobene povezave, celo 
sorodne knjižnice ne sodelujejo dovolj med seboj. Nestrokovni kader v ne- 
katerih knjižnicah še povečuje razbitost knjižničarske službe. Podobni primeri 
kot na področju knjižničarstva so tudi na področju dokumentacije. Del teh 
problemov bosta zajela gradivo in razprava o raziskovalnem delu v Prosvetno- 
kulturnem zboru. 

Vsi našteti problemi paralizirajo še tisto silo, ki bi jo knjižnice lahko imele, 
ker zmanjšujejo materialne možnosti in zapirajo tisto knjižno gradivo, ki bi bilo 
lahko na razpolago. Dosedanja prizadevanja, da bi se določena strokovna opra- 
vila integrirala v okviru republike ali v posameznih znanstvenih in strokovnih 
okvirih, zaenkrat še niso uspela v z ado vol j i vem obsegu. Medtem ko ima doku- 
mentacija na področju tehničnih ved svoj center v Centralni tehnični knjižnici, 
tega ne moremo trditi npr. za področje družbenih ved. Dokumentacija s tega 
področja se opravlja, z razmeroma majhnim uspehom, na treh do štirih mestih. 
Med temi knjižnicami ni dovolj koordinacije v nabavni politiki. Celo najosnov- 
nejša neobhodna publikacija, kot je Slovenska bibliografija, izhaja v šestletnem 
zaostanku. 

Skoraj v vseh šolah so šolske knjižnice, ki se delijo na strokovno-pedagoške 
in dijaške. Za prve je značilno, isto kot za ostale strokovne: nesistematičen 
nakup, nepovezanost, slabo obveščanje o pedagoškem tisku doma in po svetu. 
Te strokovne knjižnice so brez primerne pedagoške centralne knjižnice, kot je 
to drugod po svetu. Dijaške knjižnice pa so siromašne in ne morejo pokriti 
niti potreb po obvezni leposlovni literaturi. Podatki kažejo, da se je v zad- 
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njih letih nakup knjig ponovno zmanjšal. Te knjižnice so predvsem beletristično 
usmerjene in so v celoti neprilagojene reformnim šolskim prizadevanjem. 

Potrebe po strokovnem kadru so izredno velike. V sedemletnem perspek- 
tivnem planu se predvideva več sto novih strokovnih kadrov. Strokovni kader, 
ki dela v knjižnicah, se je izšolal samo s strokovnimi izpiti, v praksi ali v kraj- 
ših tečajih. Letos se je prvič odprl oddelek za bibliotekarstvo na Pedagoški 
akademiji, ki omogoča tudi študij za knjigotrške kadre. Izredne potrebe so tudi 
po visokem specializiranem in predavateljskem kadru, kar narekuje uvedbo 
tristopenjskega študija na Univerzi ali pa vsaj uvedbo III. stopnje. Študij ali 
specializacija v inozemstvu sta bila doslej bolj slučajna kot pa izraz načrtnega 
izobraževanja najvišjih strokovnih kadrov. 

Nakup knjig v knjižnicah je v povprečju izredno nizek. Po nepopolnih 
podatkih odkupijo knjižnice le 6 do 8% knjižne produkcije v Sloveniji. V 
12 občinskih središčih nimajo knjižnice niti 3000 knjig. Nad 1000 knjig kupi 
letno le 16 občinskih knjižnic v republiki, v 27 občinskih knjižnicah pa manj 
kot 500 knjig. Tudi struktura knjižnega fonda v javnih ljudskih knjižnicah ni 
zadovoljiva. V teh knjižnicah je le okoli 8 °/o od vse knjižne zaloge poučne 
literature. Po svetovnih standardih bi morala imeti javna knjižnica vsaj 30% 
poljudnoznanstvene in strokovne literature. S skromno knjižno zalogo ki slabo 
strukturo knjižnega gradiva se knjižnice izredno težko vključujejo v izobra- 
ževalni sistem in kulturno-vzgojno življenje. 

Knjižnični prostori so zelo šibka stran sodobnega knjižničarstva v naši 
republiki. Lastne stavbe, prilagojene potrebam, ni dobila nobena knjižnica po 
osvoboditvi, v ta namen je bilo urejenih in adaptiranih le nekaj prostorov v 
drugih zgradbah. Trenutno se gradi le zgradba študijske knjižnice v Celju, 
pripravljeni pa so tudi načrti za gradnjo Centralne tehnične knjižnice na Trgu 
revolucije v Ljubljani. V zadovoljivih prostorih tako deluje le 25 občinskih- 
ljudskih knjižnic. Pomanjkanje primernih in zadostnih prostorov je zelo ob- 
čutno tudi v drugih znanstvenih in strokovnih knjižnicah. V popolnoma ne- 
mogočih prostorih deluje Centralna tehnična knjižnica, ki spada v najpomemb- 
nejše knjižnice v republiki; Narodna in univerzitetna knjižnica ima prostora 
za nove knjižne fonde samo še za kako leto dni; tako je tudi s Slovensko knjiž- 
nico in drugimi. 

Statistika prikazuje zelo majhno število čitalnic pri knjižnicah, čeprav bi 
morale biti čitalnice zelo pomembno mesto izobraževalnega in vzgojnega dela 
ter vsestranskega obveščanja občanov. 

II. 

Začasni odbor za založništvo in knjižničarstvo se je ob obravnavi gradiva 
o problematiki knjižničarstva in za izboljšanje položaja na tem področju zavzel 
predvsem za naslednje: 

1. Kot pomembno področje družbene kulture in vzgojno-izobraževalne de- 
javnosti je treba slovensko knjižničarstvo hitreje razvijati in mu za večji raz- 
mah zagotoviti potrebne pogoje. Predvsem je treba čimprej uresničiti določila 
zakona o knjižnicah. 

2. Knjižnicam, ki so in ki bodo imenovane za matične, je treba zagotoviti 
materialne, kadrovske in prostorne pogoje za izvrševanje nalog, ki jih daje 
zakon o knjižnicah in ki jih terja matična služba. Republiška matična služba 
naj bi jasneje opredelila kriterije in pogoje za imenovanje matičnih knjižnic 
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in s tem preprečila imenovanje takih knjižnic, ki nimajo teh pogojev. Kjer 
trenutno1 takih pogojev ni, pa naj občinske skupščine določijo najbližjo* urejeno 
matično knjižnico izven svojega območja, da bo začasno prevzela opravljanje 
nalog matične knjižnice. 

3. Med ustanovitelji in knjižnicami bi bilo treba takoj preiti na pogodbene 
odnose glede delovanja in izvrševanja programov knjižnic. S takimi odnosi naj 
bi se zagotovil sodelavcem knjižnic tudi boljši materialni položaj, kar bo hkrati 
stimuliralo razvoj knjižničarske stroke. 

Materialni položaj bi bilo treba izboljšati tudi s hitrejšim urejevanjem 
primernih prostorov za knjižnice in čitalnice ter za njihovo opremo. Knjižnice 
bi morale povečati nakup knjig. Zato bi bilo treba proučiti možnost kreditiranja 
tako' za gradnjo in opremo knjižnic ter čitalnic kot za nakup knjig. 

4. Delovne organizacije, ki imajo nesamostojne strokovne in znanstvene 
knjižnice, naj preskrbe, da bo njihova dejavnost registrirana ter sistematično 
povezana z vsebinsko sorodnimi knjižnicami na posameznih področjih; pospe- 
šujejo naj tudi njihovo medsebojno sodelovanje. 

5. Knjižnice v šolah naj postanejo pomemben sestavni del vzgojno iz- 
obraževalnega procesa ter naj prispevajo s svojim delovanjem k uresničitvi 
šolskih reformnih prizadevanj. Večje šole naj imajo v knjižnicah posebnega 
knjižničarja-pedagoga, ki naj zagotovi redno strokovno delovanje knjižnice. 

6. Društvo bibliotekarjev, matična služba, knjižnice, šole in delovne organi- 
zacije, ki imajo lastne knjižnice, naj z medsebojnim sodelovanjem uravnavajo 
nakup in dotok knjig ter medsebojno obveščanje in izposojo knjig. Posamezna 
strokovna opravila, ki so skupna vsem knjižnicam oziroma knjižnicam po po- 
sameznih zvrsteh, naj opravljajo koordinirano in v ta namen osnujejo skupne 
službe. 

7. Zaznaven razmah knjižničarstva bo mogoč le z občutnejšim dotokom 
in šolanjem strokovnih kadrov. Občinske skupščine in delovne organizacije naj 
zato štipendirajo interesente za šolanje na pedagoški akademiji, republiški 
organi pa naj se zavzamejo za uvedbo študija na III. stopnji in podpro študij 
ter dolgotrajnejšo specializacijo v tujini. 

Za svojega poročevalca je začasni odbor določil poslanca Avgusta Vižintina. 

Št.: 63-6/64 
Ljubljana, 5. 11. 1964 

Predsednik: 
Avgust Vižintin 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov 

POROČILO 
o izvajanju priporočila Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 

za delo zdravstvenih centrov.* 

Odbor Z4 proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na seji dne 9. no- 
vembra 1964 obravnaval poročilo Republiškega sekretariata za zdravstvo o 
izvajanju priporočila Skupščine SR Slovenije za delo zdravstvenih centrov. 

Načelna razprava, v kateri so sodelovali člani odbora in republiški sekretar 
za zdravstvo Stane Šelih, je zajela problematiko, dala ugotovitve, mnenja in 
stališča kot sledi: 

Kljub prizadevanju zdravstvenih centrov ter občinskih in okrajnih skupščin 
niso bili doseženi vidnejši rezultati v pogledu uveljavitve zdravstvenih centrov. 
Velika večina zdravstvenih centrov še vedno nima programov zdravstvenega 
varstva in programov razvoja zdravstvenih zavodov na svojem območju. Rešeno 
tudi ni vprašanje kadrov in financiranja v tej dejavnosti. Le v manjši meri je 
bilo realizirano priporočilo v pogledu ustanavljanja medobčinskih zdravstvenih 
centrov. Se vedno imamo zdravstvene centre v občinah, kjer za njihov obstoj 
niso podani objektivni pogoji glede na število zdravstvenih zavodov in število 
strokovnega kadra. 

Razlog, da zdravstveni centri niso bolje zaživeli, je tudi v tem, da še vedno 
niso izdelani minimalni standardi glede potrebnih kadrov (zdravnikov, analiti- 
kov, statistikov itd.), ki bi bili potrebni za opravljanje nalog centra. 

Zdravstveni centri so nezadostna povezani s skupščinami družbeno-poli- 
tičnih skupnosti. Pokazati bi morali večjo iniciativnost za sodelovanje z druž- 
beno-političnimi skupnostmi in v večji meri posredovati predloge ustreznih 
programov, analize in mnenja. Ne bi smeli čakati samo na pobude skupščin. 

Občinske skupščine bi lahko bistveneje pripomogle k afirmaciji zdrav- 
stvenih centrov, če bi v večji meri zahtevale od zdravstvenih centrov mnenja in 
analize o pomembnejših vprašanjih, ki neposredno ali posredno zadevajo zdrav- 
stveno varstvo občanov. Kritično so bili ocenjeni primeri, ko so občinske skup- 
ščine premalo upoštevale strokovna mnenja zdravstvenih centrov. 

Medobčinski zdravstveni center morajo financirati občine, ki so ga usta- 
novile, okrajni zdravstveni ceniter pa okraj. Kolikor pa medobčinski center 
opravlja naloge okrajnega zdravstvenega centra, mora za izvajanje teh nalog 
dobiti sredstva od okraja. 

Potrebno je čimprej rešiti vprašanje kadrovske zasedbe v zdravstvenih 
centrih, pri čemer bi morali občinskim zdravstvenim centrom nuditi izdatnejšo 
pomoč republiški in okrajni zdravstveni centri. 

Izmenjava izkušenj med zdravstvenimi centri je izredno koristna, zaradi 
česar naj republiški zdravstveni center pogosteje sklicuje tovrstna posvetova- 
nja. Republiški zdravstveni center naj se tudi v večji meri orientira na nepo- 
sredno sodelovanje z občinskimi zdravstvenimi centri. 

* Temeljno gradivo: Poročilo Republiškega sekretariata za zdravstvo (52-1/64). 
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Zbiranje zdravstvenih statističnih poročil je pomanjkljivo urejeno. Izra- 
ženo je bilo mnenje, naj republiški zdravstveni center posebej prouči to vpra- 
šanje. 

Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec dr. Adolf Drolc. 

Št.: 52-1/64 
Ljubljana, 11. 11. 1964 

Predsednik: 
dr. Adolf Drolc 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 
Odbor za proučevanje zakonskih 

in drugih predlogov 

POROČILO 
o izvajanju priporočila Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije 

o ustanavljanju in delu centrov za socialno delo* 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na seji dne 9. no- 
vembra 1964 obravnaval poročilo Republiškega sekretariata za socialno varstvo 
o izvajanju priporočila Skupščine SR Slovenije o> ustanavljanju in delu centrov 
za socialno delo. 

Načelna razprava, v kateri so sodelovali člani odbora in predstavnik Re- 
publiškega sekretariata za socialno varstvo Just Miklavc, je zajela problematiko, 
dala ugotovitve, mnenja in stališča kot sledi: 

Po sprejetju priporočila je bil dosežen določen napredek v pogledu usta- 
navljanja in dela centrov za socialno delo. Ustanovljeni so bih 3 novi centri 
za socialno delo, V prihodnjem letu je predvidena ustanovitev 16 centrov, v 
naslednjih 4 letih pa še 13 centrov. To kaže, da so občine prišle do spoznanja, 
da so centri za socialno delo kot samostajni strokovni organi socialnega varstva 
nujno potrebni. 

Povečala so se prizadevanja družbenih činiteljev za večji vpis na Višjo 
šolo za socialne delavce. V letošnjem šolskem letu je bil dosežen izredno velik 
vpis na to šolo. 

Centri za socialno delo so po sprejetju priporočila navezali tesnejše stike 
s socialno-kadrovskimi službami v delovnih organizacijah, kar je vplivalo na 
večjo aktivnost teh služb. V centrih, ki so se organizacijsko in kadrovsko 
utrdili, je že izvedena specializacija po posameznih področjih (rejništvo, ka- 
tegorizacija, otroško varstvo, varstvo sitarejših oseb itd.). 

Proces ustanavljanja centrov za socialno delo pa poteka prepočasi glede 
na (to, da potrebe na terenu narekujejo čimprejšnjo ustanovitev posebnega 
samostojnega strokovnega organa za socialno varstvo in glede na to, da so 
zametki takega organa podani že z ustreznim upravnim organom občine. Z 

* Temeljno gradivo: Poročilo Republiškega sekretariata za socialno varstvo 
(50-4/64). 
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ustanovitvijo' centrov za socialno delo ni mogoče odlašati, dokler ne bodo po- 
dani idealni pogoji za njihovo delo, temveč jih je treba ustanavljati že v skrom- 
nih objektivnih pogojih in nato poskrbeti za njihovo, materialno, kadrovsko in 
organizacijsko ureditev. 

Vsaka občina naj ima svoj center za socialno delo, ker le-ta predstavlja 
edino strokovno službo na področju socialnega varstva v občini. 

Potrebno je, da se z usitreznimi predpisi čimprej uredi pravni status, pri- 
stojnost oziroma delokrog centrov za socialno delo ter se jim s tem tudi omo- 
goči, da prevzamejo kot svojo nalogo tudi izvrševanje upravnih poslov na 
področju socialnega varstva. S tem bi dosegli uspešneje delo centrov za so- 
cialno delo in njihovo organizacijsko utrditev. ' 

Nujno je, da se čimprej ustanovi republiški zavod za socialna vprašanja, 
ki bi opravljal strokovne naloge s področja socialnega varstva v okviru repu- 
blike, dajal strokovno pomoč občinskim centrom za socialno delo, nudil pomoč 
občinam pri ustanavljanju centrov za socialno delo ter se bavil z analitičnim 
in raziskovalnim delom na področju socialnega varstva. Dokler ne bo usta- 
novljen tak zavod, pa naj republiški sekretariat za socialno varstvo še (tesneje 
sodeluje z občinami pri ustanavljanju centrov ter poskrbi tudi za izdelavo 
metodologije dela centrov za socialno delo. 

Posebno pozornost je treba posvetiti vprašanju kadrov, ki delaj O' v službah 
socialnega varstva. Delo teh kadrov ni pravilno vrednoteno. To se odraža tudi 
v njihovih zelo nizkih osebnih dohodkih. Le z večjo materialno stimulacijo 
lahko dosežemo večji priliv in večjo stalnost kadra v službah socialnega 
varstva. 

Občine naj posvetijo posebno skrb šolanju in štipendiranju socialnih de- 
lavcev in drugih profilov kadrov za delo v centrih za socialno delo. Zaradi 
občutnega pomanjkanja šolanih kadrov pa je treba kadru, ki že več let dela 
v socialnih službah, nuditi dopolnilno izobrazbo z ustreznimi seminarji. 

Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Milica Šali. 

Št.: 50-4/64 
Ljubljana, 11. 11. 1964 

Predsednik: 
Dr. Adolf Drolc 1. r. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 

Začasni odbor za proučevanje 
samouprave, delitve dohodka, organi- 
zacije in delovanja upravnih organov 

POROČILO 

o delu občinske uprave in nekaterih drugih organov po sprejetju priporočila 
o nekaterih nalogah za izboljšanje njihovega delovanja* 

Organizacijsko-politični zbor je obravnaval na seji dne 16. 12. 1963 pro- 
blematiko, ki zadeva delo in naloge občinske uprave in je o tem sprejel pri- 
poročilo. Od sprejema priporočila bo kmalu preteklo leto dni in je zato' upra- 
vičeno pričakovati, da so se v praksi že pokazale ugodne posledice uveljavlja- 
nja ukrepov, ki jih je za izboljšanje dela občinske uprave nakazovalo omenjeno 
priporočilo. 

V zvezi s tem je začasni odbor, ob pomoči republiškega sekretariata za 
proračun in občo upravo ter nekaterih poslancev Organizacij sko^političnega 
zbora proučil neposredno na iterenu in preko ustreznih pismenih zaprosil, 
kakšno je sedanje stanje na tem področju. Poleg dela organov občinske uprave 
pa se je začasni odbor dotaknil tudi problematike nekaterih samoupravnih 
organizacij, s katerimi prihaja občan v vsakdanjem življenju v stik (socialno 
zavarovanje, DOZ, carina itd.). 

1. Iz zbranih podatkov izhaja, da je večina občinskih skupščin obravna- 
vala priporočilo Organizacij sko-političnega zbora o nekaterih nalogah za iz- 
boljšanje dela občinske uprave. Nekatere občinske skupščine so prepustile 
obravnavanje priporočila delovnim skupnostim ali svetom delovnih skupnosti 
ali strokovnim kolegijem, vendar bi po mnenju odbora morale prav vse ob- 
činske skupščine priporočilo obravnavati in tudi sprejeti ustrezne ukrepe. 

2. Zbrani podatki kažejo, da so se odnosi upravnih organov do občanov 
v dobršni meri izboljšali. Večina občin ima organizirane sprejemne pisarne, 
nekatere že od leta 1961 dalje. Prednost sprejemnih pisarn je očitna. V njej 
oddajajo občani vse vloge, tam dobe itudi ustrezne obrazce in navodila, pisarna 
sprejema pritožbe in ugovore na zapisnik, posreduje občanom informacije o 
postopku, posreduje obisk občanov pri referentih itd. Nekatere sprejemne 
pisarne pa izdajajo tudi živinske potne liste in opravljajo prenos lastništva 
živine, overjajo prepise in podpise, izdajajo razna potrdila ter prodajajo kolke. 
Opaziti je, da so se sprejemne pisarne tudi kadrovsko okrepile, saj so tam 
zaposleni uslužbenci po večini z dolgoletno upravno prakso, medtem ko glede 
šolske izobrazbe še ni zadovoljivih izboljšav. Redke so sprejemne pisarne, v 
katerih je zaposlen uslužbenec s srednjo ali celo višjo strokovno izobrazbo. 

Občina, ki sprejemne pisarne nima, utemeljuje to z dejstvom, da ima zelo 
prostorsko raztresene upravne prostore in zaradi tega sprejemna pisarna ne 
bi imela pravega smisla. Informativna služba je spričo tega urejena v vložišču. 

* Dodatno gradivo: Poročilo Republiškega sekretariata za proračun in občo upravo 
o izvajanju priporočila Organizacijsko-političnega zbora o nekaterih nalogah za 
izboljšanje dela občinske uprave (021-7/64). 
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Odbor meni, da je prav v taki situaciji sprejemna pisarna nujno potrebna, 
da bi se občanu hitreje zagotovilo uveljavljanje njihovih pravic. 

3. Zelo različno je v posameznih občinah urejena služba pravne pomoči. 
Ugotavljamo sicer, da ima pretežni del občin urejeno službo pravne pomoči, 
čeprav so sistem in organizacija dela ter delovanje različni. Nekatere poslu- 
jejo stalno, druge pa samo v določenih dnevih. Kadrovski sestav je zelo hete- 
rogen. Predstavljajo ga uslužbenci občinske uprave, ki poleg svojega dela 
opravljajo še službo pravne pomoči, dalje pravniki v upravi, v manjšem obsegu 
tudi pravniki izven občinskih skupščin, v nekaterih primerih celo aktivni 
sodniki občinskih sodišč. V to delo so vključeni tudi upokojeni sodniki in 
pravniki z drugih področij. Nekatere občine so sklenile pogodbe s samostojnimi 
zavodi za pravno pomoč ali pa s posameznimi odvetniki. Imamo pa celo pri- 
mere, da je občinska služba pravne pomoči brez pravnega kadra. Poleg kadrov- 
skih težav pa nastopajo tudi materialne težkoče. 

Glede na tak sestav služb pravne pomoči je razumljivo, da se v mnogih 
primerih ta služba ni mogla uveljaviti. Zato so tudi uradni dnevi pri službah 
pravne pomoči, kjer ni kvalitetnega kadra, slabo obiskani, občani pa se za- 
tekajo po pomoč predvsem na sodišča. Obseg dela, ki ga opravljajo te službe 
pri občinah, je navadno omejen. To predvsem zato, ker se ukvarjajo v glav- 
nem z dajanjem nasvetov, sestavljanjem vlog in listin, redkeje pa s sestavo 
tožb ali pritožb. Iz tega izhaja, da sedanje oblike služb pravne pomoči na ob- 
činah povsem še ne ustrezajo. Republiški sekretariat za pravosodno upravo 
pa je za izboljšanje dela teh služb povzel nekatere ukrepe; med drugim je 
organiziral na sedežih okrajev konference predsednikov občinskih in okrajnih 
skupščin ter sodišč. Tedaj so sklenili, da morajo občine proučiti na svojem 
področju problematiko služb pravne pomoči in ukrepati v smislu stališč 
Orgamizacijsko-političnega zbora. Iz poročil je razvidno, da so posamezne ob- 
činske skupščine in sodišča že pristopila k proučevanju tega vprašanja, vendar 
še niso bili storjeni konkretnejši ukrepi. 

4. Kar zadeva ekspeditivnost dela občinskih upravnih organov, je treba 
poudariti, da se je tudi v tem pogledu stanje v mnogočem izboljšalo: V večini 
primerov prejemajo občani rešitve svojih vlog v zakonitem roku, le v primerih, 
ko gre za zadeve, ki so vezane na dodatne ugotovitvene postopke, se zavlečejo 
tudi preko dveh mesecev. Do največjih zastojev prihaja v referatih za lokacije 
in gradbena dovoljenja, kjer je delitev teh pristojnosti razdrobljena (komu- 
nalni zavod, zavod za urbanizem, sveti, pa še zelo številni in nepopolni 
predpisi). 

Prav tako se zavleče postopek za priznanja delovne dobe. V tem postopku 
je namreč potrebno precej raznih potrdil in prič. Nekatere občine so uvedle 
prakso, da občanu po enem mesecu sporoče, v kakšni fazi je njegova zadeva, 
oziroma kaj zadržuje njeno rešitev. Navajajo tudi primere, ko veljavni predpisi 
niso povsem usklajeni. Preveč čistih upravnih zadev spada v pristojnost ob- 
činske skupščine, čeprav bi lahko to rešili pristojni sveti in upravni organi 
sami. Hitrejše poslovanje upravnih organov pa še vedno zavira množica raznih 
potrdil in nepotrebnih obrazcev. 

5. Kar zadeva po«nostavitev raznih postopkov, lahko občinski upravni 
organi poenostavijo le tiste postopke, pri katerih sami odločajo. Najčešče gre 
pri tem za organizacijo upravnih služb, ki naj bi bila prilagojena tako, da 
je postopek za občana kar najkrajši. V nekaterih primerih imajo upravni organi 
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občine težave z višjimi upravnimi organi, ki gledajo na postopek preveč'for- 
malistično. Ena izmed občin se je pri podaljševanju veljavnosti osebnih izkaznic 
hotela poslužiti poenostavljenega postopka tako, da bi upravni organi kar na 
delovnih mestih v večjih kolektivih podaljševali osebne izkaznice, česar pa 
višji upravni organ ni dopustil. Podobnih primerov pa navajajo še več. Ne- 
katere občine so izdale posebna interna navodila, po katerih so uslužbenci 
dolžni sami zbrati za stranko vsa tista potrdila, ki jih izdajajo drugi občinski 
organi. Občinski organi so večkrat predlagali spremembo raznih navodil za 
izdajo potrdil, obrazcev in podobno, vendar v večini primerov s itakimi pred- 
logi niso uspeli tudi zaradi prepočasnega ukrepanja višjih upravnih in pred- 
stavniških organov. 

6. Z namenom, da bi približali občanom upravno službo, imajo vse občin- 
ske skupščine v sestavu svojih upravnih služb krajevne urade. 

Pri formiranju krajevnih uradov so^ bili upoštevani: teritorialni princip, 
število prebivalcev, oddaljenost od središča občine in število opravil. 

Kadrovsko1 so krajevni uradi razmeroma zadovoljivo zasedeni, čeprav v 
precejšnji meri uslužbenci teh uradov nimajo tiste strokovne izobrazbe, ki je 
predpisana s sistemizacijo delovnih mest. Velika večina šefov krajevnih uradov 
ima večletno upravno prakso, ki, jih je usposobila za opravljanje take službe. 
Ena izmed občin ima celo vse šefe krajevnih uradov s srednjo strokovno1 iz- 
obrazbo in z več kot 10-letno delovno dobo. Pričakovati je, da je v takih pri- 
merih delo krajevnih uradov uspešnejše. 

V večini primerov lahko občani v krajevnem uradu opravijo vse posle 
kot v sprejemni pisarni na sedežu občinske skupščine, marsikje pa celo več. 
Tako navajajo nekatere občine, da je mogoče v krajevnem uradu poleg zadev 
s področja matičnih služb, dobiti razna potrdila in obrazce. Poleg tega vodijo 
krajevni ur,adi evidenco odjavne in prijavne službe, evidenco vojnih obvezni- 
kov, sestavljajo sezname za razna obvezna in neobvezna cepljenja, vodijo evi- 
denco in zapiske zborov volivcev in podobno. Vse zadeve, ki bi jih moral 
občan opraviti na sedežu občine, lahko> opravi v krajevnem uradu, ki po- 
sreduje vloge pristojnemu upravnemu organu na občini, ne da bi se pri tem 
postopku bistveno zavlekel. 

Glede na to, da je na vsakem krajevnem uradu običajno le eden za pisar- 
niško delo1 usposobljen uslužbenec, ki je hkrati tudi šef urada, je njegova 
obremenitev dovolj velika in bi mu bilo težko dodajati, po mnenju občin, še 
dodatne pristojnosti. Z nastavitvijo novih uslužbencev bi se nesorazmerno po- 
večali tudi materialni izdatki. Po dosedanjih analizah ugotavljamo, da ni po- 
sebnih kritičnih pripomb glede dela krajevnih uradov. 

7. Iz poročil občinskih skupščin izhaja, da zbiranje posameznih podatkov 
za organe širših družbenoHpolitičnih skupnosti, za njih načelno ne predstavlja 
posebne obremenitve, posebno še, ker so podatki potrebni tudi sami občini. 
Opaziti pa je pomanjkanje enotne metodologije zbiranja podatkov, zaradi česar 
je treba pozneje iste podatke prirejati na različne načine in za razne potrebe, 
kar pa upravne organe občinskih skupščin močno obremenjuje. Ena izmed 
občin konkretno navaja primer, da podatki, ki jih zbirajo finančni organi, niso 
uporabljivi za plan in je treba manjkajoče podatke ponovno zbirati. Spričo 
tega bi bilo koristno1, da bi občina zbirala vse podatke v statistični službi po 
enotni metodologiji in bi jih potem lahko uporabljali vsi zainteresirani organi. 
Pri izdelavi enotne metodologije pa bi morali sodelovati tudi okrajni in repu- 
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bliski upravni organi. Težave pri zbiranju podatkov pa povzročajo občinskim 
upravnim organom pogostoma neprimerni kratki roki za dostavo poročila. 

Številni so primeri, ko zahtevajo posamezne organizacije podatke o istih 
zadevah, posebno družbeno-politične organizacije (SZDL, sindikati, komiteji 
ZKS), pa tudi upravni organi širših politično-teritorialnih enot. Manj je pri- 
merov nekoordiniranega zbiranja podatkov med republiškimi upravnimi or- 
gani, čeprav nekatere občine navajajo tudi to. Pogostejši pa so primeri, ko 
zahteva republiški upravni organ enake podatke kot jih zahteva tudi družbeno- 
politična organizacija. Tako napr. zahteva določene podatke republiški sekre^ 
tariat za socialno varstvo, Glavni odbor ZB NOV Slovenije pa od občinskega 
združenja ZB prav iste podatke. Nekatere občine so se prav zaradi tega do- 
govorile, kdo bo poisredoval zahtevane podatke in o tem obvestil prosilca. 

Večjo obremenjenost pa povzročajo občinam razne ankete, posebno še, če 
gre za vprašanja, na katera je treba odgovore šele zbirati. 

8. Komisije za prošnje in pritožbe pri občinskih skupščinah še niso dobile 
pomena, ki bi ga morale imeti. Pri občinah te komisije nimajo pravega, za- 
upanja. Pritožbe so vedno* odraz stanja v kraju, oziroma odraz določenih 
razmer, pri čemer niso izvzeti odnosi občinske uprave do občanov. Vedno po- 
gostejši so primeri, ko se na občini zadržujejo pritožbe občanov (pri odhaja- 
jočem tajniku so npr. našli v predalu 27 zadržanih in nerešenih pritožb obča- 
nov), kar sili k razmišljanju, ali naj bodo službe za prošnje in pritožbe organi- 
zirane kot posebne službe pri skupščinah in ne v sestavu uprave pod vodstvom 
tajnika občine. Taka zahteva pq pri sestavljalcih občinskih statutov ni naletela 
na razumevanje. Iz poročil nekaterih okrajev je razvidno, da prihaja vse bolj 
do izraza odpor starešin upravnih organov, saj se komisije predvsem pa pred- 
stavniki službe nenehno srečujejo s samovoljo, nezakonitostjo in birokracijo 
občinskih upravnih organov. V letu 1964 je že bilo 5'°/o vloženih vlog in pri- 
tožb, ki so se nanašale na nepravilno poslovanje upravnih organov. Zaradi 
tega bo treba iskati rešitev za izboljšanje te službe v neposrednem in aktivnem 
delu komisij za prošnje in pritožbe. S tem je zagotovljena samostojnost služb, 
ki za svoje delo1 neposredno odgovarja skupščini. Značilen je primer občana, 
ki navaja v pritožbi na podpredsednika republike, da je bil na komunalnem 
oddelku kar 130-krat zaradi izdaje lokacijskega dovoljenja in to za lokacijo, 
ki mu jo je občina sama dodelila. Niso redki primeri, ko se komisije in službe 
za prošnje in pritožbe pritožujejo, da ne dobijo zahtevanih pojasnil od na- 
čelnikov oddelkov ali referentov, da so službe zapostavljene, podcenjevane, 
slabo nagrajevane in podobno. 

Odnosi do služb za prošnje in pritožbe se odražajo tudi v odnosih do pri- 
tožnikov. Vsako podcenjevanje prošenj in pritožb občanov s strani prizadetega 
uslužbenca občinske uprave lahko odvrača posameznika, da občinski upravi 
kot celoti odreče samokritičnost, solidnost in zrelost. V zadnjem času so vedno 
pogostejši primeri, ko zahtev ne obravnavajo komisije za prošnje in pritožbe 
v občini, pač pa razsoja o problemu kar nekdo iz občinske uprave, največkrat 
načelnik oddelka za družbene službe. Reševanje prošenj in pritožb mora biti 
zato stvar občinske skupščine — komisije za prošnje in pritožbe, ki edina 
lahko kritično oceni tudi delo same občinske uprave, če se pritožbe nanašajo 
na njeno delo. 

Ob vloženih naporih za izboljšanje dela upravnih organov in doseženih 
uspehih bo delo služb za reševanje prošenj in pritožb toliko bolj učinkovito, 
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kolikor bodo te službe samostojne, z visoko strokovno zasedbo, s prepotrebnimi 
političnimi in osebnimi kvalitetami, zaradi česar bi bilo razmisliti ali bi bilo 
umestno te službe organizirati pri občinskih skupščinah kot posebne organe 
občinske uprave s potrebnim in primerno nagrajenim kadrom, njihov status 
pa bi določali občinski statuti. 

9. Kljub temu, da je problem zadovoljivih kadrov v občinski upravi še 
vedno zelo pereč, pa je mogoče ugotoviti, da se je stanje vsaj deloma izboljšalo. 
Kvalifikacijska struktura uslužbencev v upravi je tesno povezana z novim 
sistemom nagrajevanja. Položaj se je zaradi tega predvsem izboljšal v ekonom- 
sko močnejših občinah. Stimulativnejša oblika nagrajevanja spodbuja usluž- 
bence k temu, da si prizadevajo doseči čim višjo izobrazbo. Uslužbenci se 
vpisujejo kot izredni študentje v razne šole; število takih študentov pa je pre- 
cej odvisno od razumevanja občinskih skupščin, kjer so zaposleni. S kadrov- 
skim vprašanjem je tesno povezano tudi štipendiranje. 

10. Posebno mesto v okviru uprave imajo inšpekcijske službe. Po pripo- 
ročilu in po sprejetju stališč glede inšpekcijskih služb je bilo zlasti po> upravni 
liniji precej raznih konferenc in sestankov, kjer se je obravnavalo delo in- 
špekcijskih služb, vendar se v bistvu stanje inšpekcij ni znatno izboljšalo. Šte- 
vilčno stanje inšpektorjev kot tudi njihova strokovna usposobljenost je še 
vedno nezadovoljivo. Polovica občin v Sloveniji še vedno nima urejene grad1- 
bene inšpekcije. Kadrovsko vprašanje je prav v tej inšpekciji najtežje. Še 
najboljše je v tržni inšpekciji, čeravno je tudi tu vse prej kot zadovoljivo. 
Manjka najmanj 70 inšpektorjev, šolska izobrazba pa je povsod nezadovoljiva. 

Negativne posledice tega se kažejo predvsem v kampanjskem načinu dela, 
v usmerjanju na drobne zadeve in majhne gospodarske organizacije, v omeje- 
nem obsegu nadzora in v nezadostnem obsegu inšpekcijskega nadzora na 
splošno. Usklajevanje in urejanje obstoječih predpisov o inšpekcijah je še vedno 
pereč problem. Še vedno je vrsta predpisov, ki so razdrobljeni, nepregledni, 
zastareli, manjkajo pa predpisi, ki bi bili nujno potrebni. 

Primeri vplivanja na delo inšpekcijskih organov se še pojavljajo, zaradi 
česar izostajajo inšpekcijski posegi v širšem interesu, marsikatere akcije in 
ugotovitve inšpekcij pa so brez učinka. Z neutemeljenimi intervencijami ter 
posegi se krati inšpekcijam samostojnost in ruši potrebna avtoriteta, zlasti pa 
to slabo vpliva na njihovo delovanje, vnemo in učinkovitost na splošno. V tem 
smislu so bili nakazani predvsem grobi negativni pojavi pri zadnjih širših 
akcijah, predvsem gradbene, pa tudi tržne inšpekcije. 

Z napori za uveljavljanje učinkovitih novih oblik inšpekcijskih služb je 
treba nadaljevati in spodbuditi predvsem tiste občine, ki iz različnih vzrokov 
o tem še niso dovolj razmišljale niti izvedle ustreznih priprav in ukrepov. 
Delovanje novih organizacijskih oblik bi morali pristojni organi stalno pazljivo 
spremljati in analizirati ter pozitivne izkušnje posredovati drugim, negativne 
pojave in težave pa sproti odpravljati. 

11. Razen upravnih organov občinskih skupščin pa je še vrsta drugih 
samoupravnih organizaciji ki opravljajo javne službe, s katerimi prihajajo 
občani do vsakodnevnega stika. Prav zaradi dejstva, da so postopki teh organi- 
zacij mnogokrat predmet kritike in negodovanja občanov, je odbor vključil 
v to poročilo tudi obravnavanje postopka nekaterih takih organizacij. 

Eno izmed področij, ki je predmet čestega negodovanja občanov, so ne- 
dvomno komunalni zavodi za socialno zavarovanje. Kljub temu, da ti zavodi 
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zatrjujejo, da so v zadnjem času storili mnogo za olajšanje uveljavljanja po- 
sameznih pravic iz socialnega zavarovanja, pa je slej ko prej dejstvo, da je 
postopek še vedno' dolgotrajen, kompliciran in občanu nerazumljiv. 

Po navedbi zavodov za socialno zavarovanje so temu krivi objektivni in 
subjektivni vzroki. Kompliciranost predpisov je tolikšna, da je nujno' tudi 
postopek za uveljavljanje posameznih pravic dolgotrajen in zapleten. Kazuistič- 
nost predpisov ima za posledico ugotavljanje najrazličnejših okoliščin. Pri do- 
ločanju višine pokojnine npr. se upošteva tudi kategorija delovnega mesta 
zavarovanca pred upokojitvijo. Številni zavarovanci niso zadovoljni s kate- 
gorijo kot mu je pripisujejo interni predpisi delovne organizacije. Zato zahte- 
vajo še upravno odločbo pristojnega organa občinske skupščine ali pa se še 
pritožujejo in sprožajo upravne spore pri vrhovnem sodišču. Vse to pa postopek 
občutno zavlačuje. 

Ko bo zakonodaja s področja socialnega zavarovanja spremenjena in do- 
polnjena, bi bilo treba misliti tudi na poenostavitev predpisov in na opuščanje 
sedanjih številnih izjem od splošnega pravila. Prvi korak v tej smeri se vidi 
že v osnutku zakona o pokojninskem zavarovanju. 

Tudi kvalifikacijska struktura delavcev v zavodih za socialno zavarovanje 
ne ustreza popolnoma za tako komplicirano in odgovorno delo. Za izboljšanje 
kvalifikacijske strukture delavcev v zavodih, kakor tudi za dvig njihove stro- 
kovne ravni, je bilo v zadnjih letih precej storjenega. Zavodi so štipendirali 
kadre, poskrbeli za dodatno šolanje in usposabljanje dosedanjih, organizirali 
pa so' tudi lastne izpopolnitvene tečaje in seminarje. Kljub temu pa še ne 
moremo biti zadovoljni s kvalifikacijsko strukturo tega kadra. Situacijo še 
poslabšuje pogosto odhajanje dobrih kadrov iz teh služb, predvsem zaradi 
boljših dohodkov drugje. Zavarovanci in dostikrat tudi javnost se čest ok rat 
znašajo nad uslužbenci, čeprav so krivci za jezo neustrezni predpisi. Zato je 
potrebno, da se predpisi uskladijo in poenostavijo. Tudi službi socialnega za- 
varovanja bo treba dati ustrezen položaj in mesto, če bomo hoteli bistveno 
spremeniti kvalifikacijski sestav in izboljšati strokovno raven delavcev v za- 
vodih za socialno zavarovanje. 

V zadnjih letih so bili doseženi lepi uspehi pri. vseh zavodih glede hitrosti 
reševanja zahtevkov. Povprečna doba reševanja se je zelo skrajšala, če pa se v 
posameznih primerih postopek vleče tudi do< enega leta, večinoma za to ni kriv 
zavod, temveč zavarovanec sam ali pa njegova delovna organizacija. 

Šibka stran v delu zavodov je slaba informativna služba in služba pravne 
pomoči zavarovancem'. Zavarovanci so zelo slabo informirani o svojih pravicah 
iz socialnega zavarovanja pa tudi za uspešno pomoč se praktično nimajo kam 
obrniti. 

O problemu poenostavitve in pospešitve postopka v reševanju zadev iz 
socialnega zavarovanja je bilo razpravljano že na vseh nivojih v okviru orga- 
nizacije socialnega zavarovanja, kljub temu pa bodo morale o tem zlasti skup- 
ščine komunalnih Skupnosti še razpravljati in naložiti zavodom prav konkretno 
določene naloge. 

Iž poročila je mogoče zaključiti, da je priporočilo o nekaterih nalogah za 
izboljšanje dela občinske uprave pospešilo ukrepe za izboljšanje upravnega 
delovanja, posebno tam, kjer so občinske skupščine priporočilo obravnavale. 
Prav zaradi tega je nujno, da obravnavajo priporočilo prav vse občinske skup- 
ščine. Predvsem je mogoče ugotoviti, da se postopoma izboljšujejo odnosi med 
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občinsko upravo in občani, vendar je treba poudariti, da predstavlja uresni- 
čitev te naloge dolgoročnejši proces in bo zaradi tega treba temu vprašanju 
posvetiti vso- pozornost tudi v bodoče. Prav isto je mogoče reči tudi glede 
ekspedditivnosti dela, poenostavitve postopkov in glede kadrovskega vprašanja, 
kar vse zahteva precej časa, da bi se dosegli zaželeni cilji. Kar zadeva poeno- 
stavitev postopkov, pa je še pripomniti, da marsikje občine tudi z dobro voljo 
ne morejo doseči bistvenih poenostavitev, ker so pač vezane na določene pred- 
pise, ki jih bo- zaradi tega tudi potrebno spremeniti in poenostaviti. Krajevnim 
uradom bo treba posvetiti še več pozornosti, saj predstavljajo- bistveni element 
skrajšanja poti od občana do občinske skupščine in njenih organov. Prav tako 
bo potrebno še naprej krepiti službe in komisije za prošnje in pritožbe, ki še 
ne izpolnjujejo vseh tistih nalog, ki bi jih morale opravljati ali vsaj ne zadosti 
učinkovito. V bodoče bo potrebno dati več poudarka tudi ostalim samouprav- 
nim organizacijam, ki opravljajo javno službo, kot so zavodi za socialno zava- 
rovanje, banke, zavarovalni zavodi ipd., da bi se tudi njihovo poslovanje na- 
sproti občanom izboljšalo. 

Št.: 021-7/64 
Ljubljana, 6. 11. 1964 

Podpredsednik: 
Jože Dernovšek 1. r. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ORGANIZACIJSKO-POLITICNI ZBOR 
Začasni odbor za proučitev vprašanj 

krajevnih skupnosti 

POROČILO 
o nekaterih problemih pri oblikovanju krajevnih skupnosti* 

Začasni odbor je na podlagi poročil svojih članov ugotovil: da načela o 
krajevnih skupnostih, ki so postavljena v občinskih statutih, niso povsod reali- 
zirana; da občinske skupščine in njihove strokovne službe ne nudijo potrebne 
pomoči iniciativnim odborom v krajevnih skupnostih pri pripravljanju sta- 
tutov; da v nekaterih primerih občinske skupščine niso zagotovile sredstev za 
izpolnjevanje nalog krajevnih skupnosti tam, kjer so te že ustanovljene; da se 
v nekaterih občinah opaža dezorientacija glede servisnih služb spričo pre- 
nehanja veljavnosti zakona o stanovanjskih skupnostih. 

To stanje je pokazalo, da stališča Organizacij sko-političnega zbora z dne 
28. 4. 1964 o krajevnih skupnostih, ki so bila sprejeta v namenu nuđenja po- 
moči občanom in iniciativnim odborom za reševanje nekaterih vprašanj, ki 
ovirajo formiranje in delovanje krajevnih skupnosti, svojega namena niso po- 

* Temeljno gradivo: Elaborat Republiškega sekretariata za zakonodajo in orga- 
nizacijo »Oblikovanje krajevnih skupnosti v SR Sloveniji« (011-21/64). 
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vsem dosegla. Tudi analiza občinskih statutov** kaže, da glede krajevnih skup- 
nosti občinski statuti niso1 mogli povsem uresničiti zahtev in pričakovanj, ki so 
se postavljale v predhodni razpravi. Krajevne skupnosti so bile predmet naj- 
bolj živahnih razprav v vseh občinah, vendar pa so bile, žal, rte razprave v 
zvezi z občinskimi statuti zaključene predčasno. Tako se je v večini občin iz- 
kazalo, da v trenutku sprejema občinskega statuta ni bilo mogoče postaviti 
dokončne strukture krajevnih skupnosti (z njihovimi konkretnimi območji), 
kakor zahteva ustava. Tudi določbe o nalogah in financiranju krajevnih skup- 
nosti so ostale v glavnem na nivoju splošnih ustavnih načel. Občinski statuti 
so izvirno določili v glavnem le način ustanovitve krajevnih skupnosti in nji- 
hove najvišje organe. Vsa druga vprašanja se bodo morala reševati izven ob- 
činskih statutov (območja, naloge, financiranje krajevnih skupnosti). V času 
sprejema občinskih statutov npr. še ni bila znana usoda servisov stanovanjskih 
skupnosti, ki jo je pozneje rešil zvezni zakon itd. 

Odbor je anketiral 49 občinskih skupščin v SR Sloveniji. Anketa je po- 
kazala, da imajo vse občine predvideno število krajevnih skupnosti s centrom, 
na katerega se vežejo kraji oziroma zaselki, ki gravitirajo na ta center. Z 
obiski nekaterih občin se je ugotovilo', da so številni primeri, ko so k takim 
centrom priključene vasi ali zaselki brez kakršnekoli zveze, pač pa se je zasle- 
doval smoter, da vsak zaselek pripada določeni krajevni skupnosti in da je 
celotno območje občine razdeljeno* na krajevne skupnosti. Le 1/3 anketiranih 
občin je tudi dejansko formirala predvidene krajevne skupnosti, dočim ostale 
anketirane občine krajevnih skupnosti še niso formirale. Šele po anketi ozi- 
roma po obiskih odbora je ustanavljanje krajevnih skupnosti ponovno' zaživelo. 
Podoben je položaj glede statutov. V nekaterih primerih jih nimajo priprav- 
ljenih niti že ustanovljene krajevne skupnosti. Če primerjamo podatke anke- 
tiranih občin, vidimo, da imajo predvidenih 470 krajevnih skupnosti. Od tega 
je ustanovljenih 248. Osnutek statuta ima pripravljenih 192 krajevnih skup- 
nosti. Občinske skupščine pa so jih potrdile le 83. 

Glede na tako stanje so posamezne skupine članov odbora skupaj s pred- 
stavnikoma glavnega odbora SZDL Slovenije in republiškega sekretariata za 
zakonodajo in organizacijo obiskale občine Šmarje pri Jelšah, Ptuj, Postojno, 
Ilirsko Bistrico, Grosuplje, Novo mesto, Brežice in Ljubljana-Moste-Polje. 

V obiskanih občinah so predvsem ugotavljali: 
— kako urejajo občani svoje skupne zadeve sedaj izven krajevne skup- 

nosti? 
— kateri kriteriji vplivajo v praksi na določitev območij — kakšno je 

mnenje občanov glede območij? Ali so se njihovi predlogi upoštevali? 
— kateri so vzroki, ki ovirajo ustanavljanje krajevnih skupnosti? 
— ali je jasen okvir dejavnosti v posameznih krajevnih skupnostih? 
— ali imajo že ustanovljene krajevne skupnosti svoj program dela? 
— kako — po kakšnih kriterijih namerava dodeljevati občina finančna 

sredstva krajevnim skupnostim? 
— kakšna organizacija krajevne skupnosti se predvideva? 
— ali ima občinska skupščina posebno telo, ki nudi pomoč pri formiranju 

in delovanju krajevnih skupnosti? 

** Analize občinskih statutov so bile izdelane v okrajnih statutarnih komisijah. 
Analiza občinskih statutov z območja okraja Celja pa je bila izdelana v Republiškem 
sekretariatu za zakonodajo in organizacijo. 
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— ali je občinska skupščina že razpravljala o krajevnih skupnostih in 
kakšne zaključke je sprejela? 

— kako je organizirana strokovna pomoč krajevnih skupnostim v občini 
in kdo jo nudi (zavodi, službe, itd.)? 

— kakšno je koordiniranje med občinsko skupščino in občinskim od- 
borom SZDL? 

Razgovori s predstavniki občinskih skupščin, njihovimi organi, ki se ukvar- 
jajo s krajevnimi skupnostmi, predstavniki družbeno-političnih organizacij v 
občini ter predstavniki nekaterih krajevnih skupnosti v obiskanih občinah so 
pokazali, da večina občinskih skupščin do sedaj ni nudila iniciativnim odborom 
tako pomoč, da bi se krajevne skupnosti ne samo formirale, temveč tudi začele 
delovati. Čeprav je bila vloga krajevnih skupnosti in njene naloge že večkrat 
opredeljena vsaj v načelih, se še danes marsikje pojavljajo nepravilna pojmo- 
vanja, ki postavljajo krajevno skupnost v položaj mikroobčine z administra- 
tivnim aparatom. 

Občani so si dosedaj svoje skupne zadeve urejali preko krajevnih odborov 
ali stanovanjskih skupnosti. V številnih primerih pa je aktivnost le-teh popu- 
stila prav zaradi nejasnosti glede vloge in pomena krajevne skupnosti. 

Le maloštevilne občine so izdelale koncept, po katerem se ustanovitev kra- 
jevne skupnosti predvidi za tako območje, ki dejansko gravitira glede na sku- 
pen pomen na določen center oziroma zaokroži interesno območje. Številni so 
primeri, ko se območje določi kar po katastru ne glede na to ali je med vasmi 
oziromai zaselki kaj skupnega ali ne. 

Statuti krajevnih skupnosti, tam kjer so že pripravljeni, ne predstavljajo 
vedno dejanskega odraza potreb konkretne skupnosti, temveč so kompliciran 
obsežen akt. Večkrat se skuša v statut krajevne skupnosti vnesti številne na- 
loge občine. V večjih primerih se čaka in proučuje, katere komunalne dejav- 
nosti naj vrši krajevna skupnost, kako naj se koordinira njeno delo, katere 
organe naj ima, kakšna naj bo administracija itd. Tudi vloga odbornikov ob- 
činskih skupščin glede ustanavljanja in delovanja krajevnih skupnosti dosedaj 
ni prišla v potrebni meri do izraza. 

Dejavnosti v posameznih krajevnih skupnostih so zelo različne. V neka- 
terih primerih se predvideva, da naj bi se na krajevne skupnosti prenesle na- 
loge občine. V mestih krajevne skupnosti ne predvidevajo druge dejavnosti kot 
servisno. V večini primerov pa imajo krajevne skupnosti predviden program, 
ki bo zajemal komunalno dejavnost, socialno varstvo, kulturno-vzgojno dejav- 
nost itd. Take programe že imajo krajevne skupnosti, ki so pričele delovati. 

2e v letošnjem letu so vse anketirane občine predvidele finančna sredstva 
za delovanje krajevnih skupnosti, v večini primerov tudi za izpolnitev nalog, 
ki so jih prevzele ali pa kar dobile od občin. V nekaterih primerih so sredstva 
strogo namenska (otroško varstvo, vzdrževanje cest, parki, igrišča itd.). Le 
malo je krajevnih skupnosti, ki imajo glede na program ustrezna finančna 
sredstva. Občine v letošnjem letu v večini primerov niso dodeljevale sredstev 
glede na programe krajevnih skupnosti. 

Razgovori so pokazali, da iskanje organizacijskih oblik z nekaj izjemami 
ne predstavlja več ovire v formiranju krajevnih skupnosti. Sprejeto je stališče, 
da je treba težiti za tem, da bo občan aktivno pritegnjen v delovanje krajevne 
skupnosti, oblike pa so lahko različne. 

Kakor je že v uvodu povedano, v nekaterih občinah ni jasno, kdo je pred- 
vsem odgovoren za nuđenje pomoči pri formiranju in delovanju krajevnih 
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skupnosti. Anketa kaže, da je ca. 1/3 anketiranih občinskih skupščin ustanovila 
v ta namen posebno komisijo, pa še to v zadnjem času. Vse ostale občine so 
prepustile skrb za oblikovanje krajevne skupnosti posameznim upravnim orga- 
nom. Nekatere občine ugotavljajo, da so družbeno-politične organizacije neza- 
interesirane pri nuđenju pomoči krajevnim skupnostim. Anketa kaže tudi, da 
so krajevne skupnosti formirane in tudi dejansko delujejo le v tistih občinah, 
kjer so se združile aktivnosti občinskih skupščin in občinskih odborov SZDL in 
kjer delo krajevnih skupnosti stalno spremljajo. Le v nekaterih primerih so 
občinske skupščine razpravljale o krajevnih skupnostih. Nekatere občine pa so 
imele le formalne razprave ob določevanju območja. 

Odbor je obravnaval tudi poročilo Republiškega sekretariata za zako- 
nodajo in organizacijo o oblikovanju krajevnih skupnosti v SR Sloveniji. V 
obravnavi so bila izražena mnenja, da poročilo nazorno prikazuje dosedanje 
stanje, nerešena vprašanja, posamezne rešitve vprašanj, ter neposredne naloge 
občinskih skupščin na področju formiranja, priprave statutov, financiranja in 
nekaterih drugih vprašanj krajevnih skupnosti. 

Zaradi ugotovitev navedenih v poročilu Republiškega sekretariata za za- 
konodajo in organizacijo, kakor tudi v tem poročilu odbor predlaga, da zbor 
obravnava ustanavljanje in delovanje krajevnih skupnosti ter sprejme ustre- 
zen akt. 

Zlasti je potrebno, da občinske skupščine takoj pristopijo k ustanavljanju 
krajevnih skupnosti in s tem v zvezi podvzamejo ukrepe, ki bodo pravno in 
dejansko vzpostavili krajevne skupnosti. Z razpravami v občinskih skupščinah 
naj se prične široka akcija občanov o določitvi območja krajevnih skupnosti, v 
skladu z že sprejetimi stališči do krajevnih skupnosti. Sklicati je potrebno 
zbore volivcev in sklepati o ustanovitvi krajevnih skupnosti ter izvolitvi za- 
časnih organov krajevnih skupnosti, kateri naj pripravijo osnutek statutov 
krajevnih skupnosti. Občinske skupščine naj tudi organizirajo strokovno pomoč 
pri pripravi statutov krajevnih skupnosti. 

Občinske skupščine bi morale v bližnjem roku z ustreznimi akti dopolniti 
občinske statute v skladu z določili ustave, izdati akte o potrditvi ustanovitve 
krajevne skupnosti in ugotoviti prenehanje delovanja krajevnih odborov in 
stanovanjskih skupnosti ter odločiti o njihovem premoženju. • 

Republiški sekretariat za zakonodajo in organizacijo pa naj pri tem nudi 
strokovno pomoč. 

Št.: 011-21/64 
Ljubljana, 6. 11. 1964 

Predsednik: 
Martin Košir 1. r. 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tajnik: 
Peter Zorko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENO NADZORSTVO 

inž. Karmelo Budihna, predsednik 
Magda Kočar, podpredsednik 

Valentin Hren Ivo Sčavničar 
Jože Greben Andrej Lah 
Janez Sukič Mara Lukanc 
Frančiška Hribar 

KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA 

Adolf Arigler, predsednik 
inž. Jože Legan, podpredsednik 

Miro Benedejčič Lojze Fortuna 
inž. Stanislav Potrč Marjan Lenarčič 
Milica Opresnik Janez Zemljarič 
Franc Simonič 

ZAKONODAJNO-PRAVNA KOMISIJA 

dr. Josip Globevnik, predsednik 
Savo Šifrer, podpredsednik 

Anica Rajič inž. Franc Filipčič 
Borut Bohte Marjan Šenk 
Bojan Černjavič 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA SSRS 

Savo Sifrer, predsednik 
Borut Bohte, tajnik 

Predsednik: 
Ivan Maček 

Podpredsednika: 
Dr. Marijan Brecelj Dragica Rome 

Ivan Bertoncelj 
inž. Bogdan Jesenko 
Franc Leskovec 

Mara Lukanc 
Srečko Rihtar 



Priloge 427 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO IN IZDELAVO PREDLOGOV ZA USKLADITEV 
OBSTOJEČIH REPUBLIŠKIH ZAKONOV IN DRUGIH REPUBLIŠKIH 

PREDPISOV Z NOVO USTAVO SRS 

Mitja Ribičič, predsednik 
dr. Josip Globevnik, podpredsednik 

Ivo Janžekovič 
Ivan Lužovec 
inž. Silvo Rozman 

Mitja Stupan 
Savo Sifrer 
Milan Znidaršič 

Francka Strmole-Hlastec 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Predsednik: 
Tine Remškar 

Podpredsednik: 
Cveta Zorž 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA DRUŽBENI PLAN IN FINANCE 

Miran Košmelj, predsednik 
Ludvik Golob, podpredsednik 

Zmaga Baje Ivan Lužovec 
Franc Klobučar Franc Virk 
inž. Franc Kumše 

ODBOR ZA SPLOŠNA GOSPODARSKA VPRAŠANJA 

Mirko Zlatnar, predsednik 
inz. Bogdan Jesenko, podpredsednik 

Štefan Antalič Vida Vajd 
Rafael Baraga Janez Znidar 
Jožica Teppey 

ODBOR ZA PRORAČUN 

Tone Fajfar, predsednik 
Miroslava Lavrenčič, podpredsednik 

Angelca Kržan 
Anton Rovtar 

Anton Truden 
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ODBOR ZA INDUSTRIJO IN PROMET 

Stane Dolenc, predsednik 
Tone Preložnik, podpredsednik 

Vera Cavnik Ludvik Križman 
inž. Miran Guzelj Hinko Wimmer 
inž. Ivica Kavčič 

ODBOR ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO 

Franc Lubej, predsednik 
Katica Kozel, podpredsednik 

Jože Kolarič Jože Ogorevc 
inž. Slavko Korbar Sida Podlesek 
inž. Lucij an Krivec 

ODBOR ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO IN TURIZEM 

Jože Tramšek, predsednik 
Viktor Zupančič, podpredsednik 

Davorin Ferligoj Slavko Štrukelj 
Ivan Gorenc Dominik Tomažin 
Ivica Jeršič 

ODBOR ZA ORGANIZACIJSKO-POLITICNA VPRAŠANJA 

Niko Belopavlovič, predsednik 
Mitja Stupan, podpredsednik 

Mirko Draksler 
Zoran Pire 
Ana Rozman 

Francka Strmole-Hlastec 
Janko Zevart 

ODBOR ZA URBANIZEM, STANOVANJSKO IZGRADNJO 
IN KOMUNALNE ZADEVE 

Vlado Majhen, predsednik 
inž. Jože Mušič, podpredsednik 

Alojzija Doltar 
Milko Grgič 

Jože Laznik 
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ODBOR ZA PROSVETO IN KULTURO 

Drago Seliger, predsednik 
Kristina Lovrenčič, podpredsednik 

dr. Milica Bergant inž. Ivo Pignar 
inž. Viktor Klanjšček Mitja Vošnjak 
Jože Klinger 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO POLITIKO 

dr. Jože Benigar, predsednik 
dr. Meta Škarja-Skerget, podpredsednik 

Rado Dolgan Branko Zadravec 
Bogo Verdev Ignac Zagore 
Stane Volk 

ODBOR ZA DELO IN SOCIALNO ZAVAROVANJE 

Janez Japelj, predsednik 
Franc Leben, podpredsednik 

Marja Cerkovnik Miroslav Trunkelj 
Andrej Jermol Rudolf Vrčkovnik 
Ivo Janžekovič 

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA 

Adolf Arigler, predsednik 
Jakob Žen, podpredsednik 

Rudi Burgar Tone Preložnik 
Franc Leskovec 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Marja Cerkovnik, predsednik 
Ludvik Jerebic, podpredsednik 

Bruno Giachin 
Marija Plaveč 

Franc Zadravec 



430 Priloge 

KOMISIJA ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE 

Julij Beltram, predsednik 
Anica Rajič, podpredsednik 

Ernest Eory Stanko Robnik 
Jelka Firbas 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Savo Sifrer, predsednik 
Franc Leskovec, tajnik 

dr. Milica Bergant inž. Bogdan Jesenko 
Jelka Firbas Franc Lubej 
inž. Miran Guzelj 

GOSPODARSKI ZBOR 

Predsednik: 
Leopold Krese 

Podpredsednik: 
Tatjana Menna 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Milan Špolar, predsednik 
Tomaž Tomažič, podpredsednik 

Milan Bric 
Elka Grilc 
inž. Miloš Kobe 

inž. Franc Tesovnik 
inž. Ciril Zmahar 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

inž. Silvo Rozman, predsednik 
Tončka Rebek, podpredsednik 

Ignac Karničnik 
Jože Naraks 

Ivanka Šulgaj 
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KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Srečko Rihtar, predsednik 
Andrej Lah, tajnik 

Helena Peček inž. Jože Valentinčič 
Riko Rižnar Stane Zupančič 
Ivanka Sulgaj 

PROSVETNO-KULTURNIZBOR 

Predsednik: 
Ivo Tavčar 

Podpredsednik: 
inž. Dora Jelenko 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Boris Mikoš, predsednik 
Truda Zoher-Durjava, podpredsednik 

Branko Babič Ive Šubic 
Ivan Bertoncelj inž. Dane Tovornik 
Magda Malovrh 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Sonja Sardoč, predsednik 
Dane Debič, podpredsednik 

Milena Borovac Bernarda Pere 
Ludvik Gorčan 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Ivan Bertoncelj, predsednik 
Sonja Sardoč, tajnik 

Marjeta Pal 
Ela Peroci 
inž. Dane Tovornik 

Ivan Tušek 
Avgust Vižintin 
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SOCIALN O-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Predsednik: 

dr. Ruža Šegedin 

Podpredsednik: 

Miro Vesel 

ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

dr. Adolf Drolc, predsednik 
Minka Kovač, podpredsednik 

dr. Saša Cvahte Milica Sali 
dr. Polde Hladnik Janez Vari 
Vinko Kastelic 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Lidunka Kranjc, predsednik 
dr. Mirko Birsa, podpredsednik 

Stane Drobnič Fani Štravs 
Andrej Strniša 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Mara Lukanc, predsednik 
Marjan Senk, tajnik 

dr. Martin Benedik 
dr. Mirko Birsa 
dr. Milica Gajšek-Zima 

Vinko Kastelic 
Lidunka Kranjc 

ORG ANIZACI JSKO-POLITICNI ZBOR 

Predsednik: 

Janez Hočevar 

Podpredsednik: 

Jože Eržen 
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ODBORI IN KOMISIJE 

ODBOR ZA PROUČEVANJE ZAKONSKIH IN DRUGIH PREDLOGOV 

Vlado Cerne, predsednik 
Vlado Grešnik, podpredsednik 

Marija Aljančič Franjo Turk 
Mirko Cepič Joško Saksida 
Vera Maselj 

MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA 

Mirko Hegler, predsednik ' 
Danica Vogrinec, podpredsednik 

Martin Košir Miha Ravnik 
Joško Lojen 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO PREDLOGA STALNEGA POSLOVNIKA ZBORA 

Borut Bohte, predsednik 
Milan Znidaršič, tajnik 

Štefan Brumec Joško Saksida 
Vlado Grešnik Mileva Veren 
Jože Dernovšek 

28 
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POSLANCI 
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Antalič Štefan 
Arigler Adolf 
Avbelj Viktor 
Baje Zmaga 
Baraga Rafael 
Belopavlovič Niko 
Beltram Julij 
Benigar dr. Jože 
Bergant dr. Milica 
Bokša-Bae inž. Milena 
Brecelj dr. Marijan 
Brile j dr. Jože 
Budihna inž. Karmelo 
Burgar Rudi 
Butara Mihael 
Cerkovnik Mar j a 
Čačinovič Rudi 
Čavnik Vera 
Dolenc Stane 
Dolgan Rado 
Doltar Alojzija 
Draksler Mirko 
Eory Ernest 
Fajfar Tone 
Fende Jože 
Ferligoj Davorin 
Firbas Jelka 
Furlan Slavko 
Gabrovšek Ludvik 
Gaspari Majda 
Giachin Bruno 
Globevnik dr. Josip 
Golob Ludvik 
Gorenc Ivan 
Greben Jože 
Grgič Milko 
Guzelj inž. Miran 
Hren Valentin 
Janžekovič Ivo 
Japelj Janez 

REPUBLIŠKI ZBOR 

Jerebic Ludvik 
Jerman Riko 
Jermol Andrej 
Jeršič Ivica 
Jesenko inž. Bogdan 
Kadunec Vladimir 
Kavčič inž. Ivica 
Klanjšček inž. Viktor 
Klinger Jože 
Klobučar Franc 
Kocijančič Boris 
Kočar Magda 
Kolarič Jože 
Korbar inž. Slavko 
Košmelj Miran 
Kotnik inž. Viktor 
Kozel Katica 
Krivec inž. Lucij an 
Križman Ludvik 
Križnik inž. Veljko 
Kržan Angelca 
Kumše inž. Franc 
Lavrenčič Miroslava 
Laznik Jože 
Leben Franc 
Leskovec Franc 
Lončarič Jože 
Lovrenčič Kristina 
Lubej Franc 
Lužovec Ivan 
Maček Ivan 
Majhen Vlado 
Maležič Matija 
Marinko Miha 
Mušič inž. Jože 
Ggorevc Jože 
Pignar inž. Ivo 
Pire Zoran 
Plaveč Marija 
Podlesek Sida 

Podobnik Zorka 
Popit Franc 
Preložnik Tone 
Rajič Anica 
Remškar Tine 
Ribičič Mitja 
Robnik Stanko 
Rovtar Anton 
Rozman Ana 
Seliger Drago 
Simonič Franc 
Smole Janko 
Strmole-Hlastec Franck 
Stupan Mitja 
Sukič Janez 
Sifrer Savo 
Skarja-Skerget dr. Meta 
Štrukelj Slavko 
Teppey Jožica 
Tomažin Dominik 
Tomšič Vida 
Tramšek Jože 
Truden Anton 
Trunkelj Miroslav 
Vajd Vida 
Verdev Bogo 
Virk Franc 
Volk Stane 
Vošnjak Mitja 
Vrčkovnik Rudolf 
Wimmer Hinko 
Zadravec Branko 
Zadravec Franc 
Zagore Ignac 
Zlatnar Mirko 
Zupančič Viktor 
Žen Jakob 
Zevart Janko 
Znidar Janez 
Zorž Cveta 
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GOSPODARSKI ZBOR 

Alt Mimica 
Benedejčič Miro 
Beravs Anton 
Borovinšek Jerica 
Bric Milan 
Ciglar Franc 
Čop Franc 
Dolgan inž. Danilo 
Duše j Jože 
Filipčič inž. Franc 
Fistrovič Ljuba 
Gerk Danilo 
Gradišnik inž. Milan 
Grilc Elka 
Heller Ivan 
Ivančič Ivanka 
Jamnik Rado 
Jeram Milan 
Kajzersberger inž. Jelka 
Karba Štefan 
Karničnik Ignac 
Kerec Ernest 
Kobe inž. Miloš 
Komočar Edvard 

Kos Justa 
Krebs Franc 
Krese Leopold 
Kruhar Ema 
Lah Andrej 
Medvešček Milan 
Melavc Dane 
Menna Tatjana 
Mihelič inž. Franc 
Muhar Tinka 
Naraks Jože 
Okrožnik Teodor 
Palčič Romana 
Peček Helena 
Perenič Ivan 
Peršak Ivo 
Plos Anton 
Rebek Tončka 
Rebernik Leopold 
Rihtar Srečko 
Rižnar Riko 
Rome Dragica 
Rozman inž. Silvo 
Rupreht Uroš 

Sila Robert 
Sitar Ivan 
Sivec Jože 
Skulj inž. Saša 
Stanonik Jože 
Škerlak Franc 
Šnajder Jože 
Soba Zora 
Spolar Milan 
Šulgaj Ivanka 
Šuštar Janez 
Tesovnik inž. Franc 
Tomažič Tomaž 
Tomše inž. Bogo 
Umnik Ivan 
Uršič Ciril 
Valentinčič inž. Jože 
Vilčnik Danica 
Zaviršek Franc 
Zidar inž. Milovan 
Zupančič Stane 
Zmahar inž. Ciril 

PROSVETNO-KULTURNI ZBOR 

Babič Branko 
Batič Stojan 
Bertoncelj Ivan 
Borovac Milena 
Božič Mi j a 
Bukovec Vilma 
Cvetko Ciril 
Černjavič Bojan 
Debeljak Marjan 
Deoič Dane 
Fakin Stojan 
Fusilli Leo 
Gombač Branko 
Gorčan Ludvik 
Gorjanc inž. Ferdo 
Grčar Anton 
Horvat Anton 
Janžekovič Viktorija 
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Jelenko inz. Dora 
Jelovšek Ciril 
Kambič Janez 
Keber Štefan 
Kežman Anica 
Kobilca Vinko 
Kovic Kajetan 
Langerholc Janez 
Lesnik Franc 
Makovec Jože 
Malovrh Magda 
Mavsar Ivan 
Mikoš Boris 
Mole Ivan 
Oremuž Vlado 
Orešnik Ivo 
Pal Marjeta 
Pavšič Vladimir-Bor 

Pere Bernarda 
Peroci Ela 
Pevec Alojz 
Podgornik Jovita 
Pohar Vojko 
Potrč inž. Stanislav 
Požar Stojan 
Sardoč Sonja 
Sašek Tilka 
Smerdel Alojz 
Stopar Rudi 
Ščavničar Ivo 
Šemrl Zora 
Šinigoj Dušan 
Šneberger Peter 
Štiglic France 
Šturm Jože 
Šubic Ive 
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Šušteršič Darinka 
Švajncer Janez 
Tavčar Ivo 
Tiran Jože 
Tkavc inž. Ladislav 
Tovornik inž. Dane 

Troha Vel j ko 
Tušek Ivan 
Valenčič Mi j a 
Vidmar Gojmir 
Vidovič Francka 
Vižintin Avgust 

Vrhovec Stane 
Zavadlav Danilo 
Zupančič Beno 
Zoher-Durjava Truda 

SOCIALNO-ZDRAVSTVENI ZBOR 

Amon dr. Ivan 
Aranjoš Andrej 
Benedik dr. Martin 
Birsa dr. Mirko 
Bizjak Herman 
Bradač Franc 
Bratkovič Ludvik 
Butkovič Stanislava 
Cerkovnik Ivan 
Cvahte dr. Saša 
Čepar Silva 
Cop Martina 
Drobnič Stane 
Drolc dr. Adolf 
Gajšek-Zima dr. Milica 
Globočnik Rok 
Gradišar Vida 
Gradišnik Milan 
Grahek mr. ph. Branko 
Gregorc-Kastelic dr. Anica 
Gruden Zdravko 
Hladnik dr. Polde 
Ileršič Vinko 
Jarc Franc 

Javoršek Tihomil 
Jug Gojko 
Kanalec Ivan 
Kastelic Vinko 
Keršič Mišo 
Klemenčič Maks 
Koritnik Jože 
Kosmač Jože 
Kovač Minka 
Kranj c Lidunka 
Langus Karmen 
Lukanc Mara 
Markelj Antonija 
Miloradovič Marija 
Mlinarič Majda 
Mugerli Stane 
Ocvirk Stane 
Opresnik Milica 
Pavlica Zlato 
Petrič dr. Marko 
Petrovčič Marjan 
Pire dr. Bojan 
Planine Vlado 
Prelog Dragica 

Pukl Mirko 
Robida Božo 
Semerl Jožica 
Šenčur Polonca 
Simonič Ludvik 
Sterlekar Minka 
Steržaj Miro 
Strniša Andrej 
Suhadolnik Jožica 
Šabjan Štefan 
Sali Milica 
Ščuka dr. Žarko* 
Šegedin dr. Ruža 
Šenk Marjan 
Sile Jože 
Stelcl Jože 
Straser Oto 
Štravs Fani 
Šuc Fanika 
Vari Janez 
Vesel Miro 
Zakrajšek Anton 

ORGANIZ ACI JSKO-POLITICNI ZBOR 

Aljančič Marija 
Bizjak Stane 
Bizjak Vladimir 
Bohte Borut 
Brumec Štefan 
Budna Stane 
Cer jak Silva 
Cepič Mirko 
Cerne Vlado 
Crešnik Vlado 

Dernovšek Jože 
Divjak Stane 
D j uric Tončka 
Eržen Jože 
Ferš Štefan 
Florjančič Tone 
Gregorip Anton 
Gyerek Elizabeta 
Hegler Mirko 
Hočevar inž. Branko 

Hočevar Janez 
Holc Ivan 
Hribar Frančiška 
Jagodic Vinko 
Kambič Ciril 
Kikec Alojz 
Klanšek Maks 
Kočevar Franc 
Kolmančič Jože 
Korber inž. Branko 

Uimrl dne 30. novembra 1964. 
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Kos Jolanda 
Košir Martin 
Kotar Alojz 
Kranj c Nada 
Kržišnik inž. Marko 
Kukovec Milan 
Lanščak Janez 
Legan inž. Jože 
Levstek Vili 
Lojen Joško 
Mahnič Lado 
Maselj Vera 
Masten Danilo 
Mirt Jože 

Mravljak Peter 
Plut Kristina 
Ravnik Miha 
Rode inž. Vitja 
Saksida Joško 
Smolič Alojzija 
Sukič Terezija 
Seme Jože 
Šmid Ernest 
Štaman Branko 
Švab Viktor 
Tepina inž. Marjan 
Tomažič Franc 
Tovornik Marjana 

Turk Franjo 
Vahčič Adam, 
Vasa Branko 
Veren Mileva 
Vodovnik Helena 
Vogrinec Danica 
Volčanšek JTranc 
Ziccardi Aleksander 
Zupančič-Vičar inž. Marija 
Žagar Anton 
Zeleznik Marjana 
Žnidaršič Milan 

POSLANCI, IZVOLJENI V ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ 

za štiriletno mandatno dobo: 

dr. Jože Brilej Mitja Ribičič 
Miha Marinko Vida Tomšič 
Franc Popit 

za dvoletno mandatno dobo: 

inž. Milena Bokša-Bac Jože Lončarič 
Jože Fende Matija Maležič 
inž. Veljko Križnik 

IZVRSNI SVET SKUPŠČINE SRS 

Predsednik: 
Viktor Avbelj 

Podpredsednika: 

Janko Smole Beno Zupančič 

Člani: 

Rudi Cačinovič Riko Jerman 
Slavko Furlan Vladimir Kadunec 
Ludvik Gabrovšek Boris Kocijančič 
Majda Gaspari inž. Viktor Kotnik 
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USTAVNO SO.DIŠCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Vladimir Krivic 

Člani: 

Milan Apih, Jože Borštnar, dr. Darko Cernej, Milko Goršič, Jože Pavličič, 
dr. Miha Potočnik, Mira Svetina, inž. Pavle Zaucer. 

VRHOVNO SODISCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Lojze Piškur 

Člani: 

dr. Vilko Androjna, Stanislava Brezar, Jože Cerne, Albin Dobrajc, Matej Dol- 
ničar, Alojz Hartman, Stanko Hribar, Karel Kirn, Jože Kobal, Karel Košenina, 
Henrik Kužnik, Karel Mejak, dr. Franjo Omladič, Alojz Peric, Niko Pogačar, 
Marko Simčič, Franc Sok, dr. Jakob Svet, Jože Šegedin, Alojz Šmid, Albin 

Torelli, Martin Žalik. 

VIŠJE GOSPODARSKO SODISCE 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Predsednik: 
Jože Pernuš 

Člani: 

dr. Ivan Dougan, Dušan Jaklič, dr. Ciril Jurca, Stane Kovač, dr. Marjan Mehle, 
Franc Spendal, dr. Anton Vidic. 
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SEZNAM GOVORNIKOV 

Republiški zbor 

Aljančič Marija: 27 
Divjak Stane: 3Ž, 41 
Dolgan Rado: 54 
Firbas Jelka: 34, 41 
Globevnik dr. Josip: 37, 39, 40, 48 
Golob Ludvik: 12, 39, 40, 41, 45 
Greben Jože: 35 
Hegler Miro: 23 
Hočevar inž, Branko: 26 
Jerman Riko: 4, 36, 38, 40, 44, 46, 47, 58 
Kavčič inž. Ivica: 19, 58 
Kočar Magda: 15 
Kranj c Nada: 21 

Lanščak Janez: 29 
Lipužič Boris: 58, 62 
Lojen Jožko: 43, 47 
Lovrenčič Kristina: 61, 62 
Lužo ve c Ivan: 18, 37, 47, 48 
Rov t ar Anton: 33 
Šubie inž. Stojan: 55, 56 
Tramšek Jože: 31, 39 
Truden Anton: 50 
Vi čar inž. Marija: 21 
Vogrinec Danica: 24 
Zadravec Franc: 42 

Gospodarski zbor 

Adamič dr. inž. France: 70 
A n d r e j č i č Radovan: 82 
Benedejčič Miro: 80 
Dolinšek Drago: 98 
Gradišnik inž. Milan: 69 
Jančar Rudi: 77, 85 
Klavs inž. Vladimir: 92 
K obe inž. Miloš: 86, 100 
Krese Leopold: 83 
Kristan Milan: 93 

Podbregar Erna: 101 
Pretnar dr. Stojan: 71, 88 
Rozman inž. Silvo: 68 
Š p o 1 a r Milan: 64, 83 
Tomažič Tomaž: 103 
Tomše inž. Bogo: 66, 99 
T u š e k Mirko: 75 
Videtič Rudi: 95 
Vidmar Josip: 72 

Pros vetno - k u11urni zbor 

B a b i č Branko : 108, 132 
Batič Stojan: 116 
Bor Matej: 124, 130, 131 
Bratko Ivan: 126 
C ven k Miran: 106, 108 
Gorčan Ludvik: 111, 137 
Kambič Janez: 123 
Lipužič Boris: 104, 109 
M a v s a r Ivan: 115 
Mole Ivan: 139 
Pevec Alojz: 106 
Poljanšek Miloš: 134 

Smer del Slavko: 112 
S to p a r Rudi: 133 
Sinigoj Dušan: 131 
Škobrne Franc: 119 
Stigli c France: 112, 113, 122 
Švajncer Janez: 115, 136 
Tavčar Ivo: 118, 129, 139 
Trček Ciril: 125 
V a g n e r Jože: 128 
Vilfan. Marija: 117 
Vižintin Avgust: 113 
Zoher Truda: 113, 128 

Socialno 

Bizjak Herman: 162 
D r o 1 c Adolf: 149 
Globočnik Rok: 157 
Gradišnik Milan: 147 
Gruden Zdravko: 159 
Kovač Minka: 168, 171 
Kranj c Lidunka: 161 
Majcen Nada: 164 

zdravstveni zbor 

Miloradovič Marija: 153 
Planine Vlado: 151 
Pire dr. Bojan: 152, 172 
Podbregar Erna: 143 
Šali Milica: 154 
Šeg edin dr. Ruža: 160, 168 
Š e 1 i h Stane: 155, 170 
Šenk Marjan: 144 
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Organizacijsko-- politični zbor 

C i g 1 e r Jože: 226 
Cepič Mirko: 217 
Dernovšek Jože: 175 
Ferš Štefan: 229 
Gregorič Anton: 195 
Hočevar Janez: 199, 236 
H o 1 c Ivan: 213 
Hribar Frančiška: 222 
J a g o d i č Vinko: 215 
Kambič Ciril: 186 
Korber inž.-Branko: 198 
Košir Martin: 203 
Lojen Jožko: 207 
Mahnič Lado: 228 

M a j d i č Ivo: 219 
Pire Zoran: 196 
Plut Kristina: 208 
P r e m r o u dr. Branko: 201 
Ravnik Miha: 209 
Rode inž. Vitja: 232 
Rozman dr. Pavle: 179 
Svetina Franc: 184 
Šivi c Silvo: 187 
Š t a m a n Branko: 224 
Tovornik Marjana: 183 
V a s a Branko: 192 
Veren Mileva: 211 
Vogrinec Danica: 182 

P o p r a v e k 
k 10. knjigi (seje od 11. VII,—31. X. 1964) 

Na strani 394 je v drugi vrsti 4. odstavka besede «-z drugimi investicijami.« 
zamenjati z besedami »z drugimi institucijami«. 



VSEBINA 

Republiški zbor 

15. seja — 26. novembra 1964 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev    
2. Določitev dnevnega reda   

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 14. seje Republiškega zbora ........... 
2. Obravnava in sklepanje O' predlogu zakona o financiranju družbeno- 

političnih skupnosti v SR Sloveniji (skupno z Organizacij sko^političnim 
zborom)   

Govorniki : 

Riko Jerman  
Ludvik Golob   
Magda Kočar  
Ivan Lužovec   
Inž. Ivica Kavčič  
Inž. Marija Vičar . . '   • • • 
Nada Kranj    
Miro Hegler    
Danica Vogrinec   
Inž. Branko Hočevar  
Marija Aljančič   
Janez Lanščak  
Jože Tramšek   
Stane Divjak  
Anton Rovtar     
Jelka Firbas    
Jože Greben   
Dr. Josip Globevndk  

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prispevkih in davkih 
občanov (skupno z Organizacijsko-političnim zborom)  

Govorniki : 

Franc Zadravec   
Jožko Lojen    
Riko Jerman  
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Ludvik Golob   45 
Ivan Lužovec ' ' . 47 
Dr. Josip Globevnik  ° ' [ 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1964 (Skupno z Organi- 
zacijsko-političnim zborom)  49 

Govornik: 

Anton Truden   50 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o plačevanju stroškov za 
zdravstveno varstvo zdravstveno nezavarovanih oseb   53 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1963 (skupno z Organi- 
viliščih  54 

Govornik: 

Rado Dolgan  54 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad določenimi predmeti splošne 
rabe   gg 

8. Vprašanja poslancev ' [ 55 

Govorniki : 

Inž. Stojan Šubic  55 
Inž. Ivica Kavčič  58 
Riko Jerman   58 
Boris Liipužič  58 
Kristina Lovrenčič  61 

Gospodarski zbor 

15. seja — 23. novembra 1964 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev   63 
2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda  63 
3. Določitev dnevnega reda  63 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 14. seje Gospodarskega zbora  63 
2. Razprava o problematiki znanstveno-raziskovalnega dela  64 

Go vorniki : 

Milan Špol^r  64 
Inž. Bogo Tomše * \ ° \ ' gg 
Inž. Silvo Rozman  68 
Inž. Milan Gradišnik !!!!.! 69 
Dr. inž. France Adamič   ' 70 
Dr. Stojan Pretnar !!!!!! 71 
Josip Vidmar  ''' 

II 



Mirko Tušek  75 
Rudi Jančar     77 
Miro Benedejčič   80 

Radovan Andrej čič  ?2 
Leopold Krese  > . • 83 

3. Razprava o problematiki izumiteljske dejavnosti in o vprašanjih indu- 
strijske lastnine   85 

Govorniki : 

Inž. Miloš Kobe  86 
Dr. Stojan Pretnar  88 
Inž. Vladimir Klavs   92 
Milan Kristan   93 
Rudi Videtič    95 
Drago Dolinšek   >  98 
Inž. Bogo Tomše  99 
Inž. Miloš Kobe  100 

4. Vprašanja poslancev  101 

Govornika: 

Erna Podbregar  101 
Tomaž Tomažič 108 

Prosvetno-kulturni zbor 

14. seja — 18. novembra 1964 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 104 
2. Določitev dnevnega reda 104 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 13. seje Prosvetno-kulturnega zbora 103 
2. Vprašanja poslancev 104 

Govorniki : 

Boris Lipužič 104 
Alojz Pevec   106 
Miran Cvenk 100 
Branko Babič 108 
Ludvik Gorčan   m 
Slavko Smerdel 112 
France Štiglic  112 

3. Obravnava problematike s področja založništva 113 

Go vorniki : 

Avgust Vižintin  113 
Truda Zoher 113 
Janez Švajncer 115 
Ivan Mavsar   115 
Stojan Batič  116 

III 



Marija Vilfan 117 
Ivo Tavčar 118 
Franc Škoberne   119 
France Štiglic  122 
Janez Kambič   123 
Matej Bor  124 
Ciril Trček 125 
Ivan Bratko 126 
Jože Vagner 128 

4. Obravnava problematike s področja knjižničarstva   131 

Govorniki : 

Dušan Šinigoj   131 
Branko Babic  ......   132 
Rudi Stopar    133 
Miloš Poljanšek  134 
Janez Svajncer 136 
Ludvik Gorčan 137 
Ivan Mole 139 
Ivo Tavčar  139 

S oci a Ino - z dra v s t veni zbor 

10. seja — 23. novembra 1964 

Pred dnevnim redom: 
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