
SEJNI ZAPISKI 

SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

SEJE OD 1. XII. 1966 

DO 31. XII. 1966 





SEJNI ZAPISKI 

SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

SEJE OD 1. XII. DO 31. XII. 1966 

LJUBLJANA 1967 



Sf-s: 
lakrstarlat Skgpifilna SRS 

dokumentacija 



kEPPBLtŠKI ZPOH 

39. seja 

(6. in 7. decembra 1966) 

Predsedovala: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora in 

Marija Mesaric, 
podpredsednik Republiškega zbora. 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Začenjam 39. sejo 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, ki, sem jo sklical na podlagi 44. 
člena začasnega poslovnika našega zbora. 

Za današnjo sejo prosijo, da jih opravičimo: Edo Brajnik, inž. Andrej 
Marine, Marija Pleteršek in Franc Rutar. S tom tudi ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam, da sprejmemo tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 38. seje Republiškega zbora; 
2. razprava o materialnem poslovanju skladov zdravstvenega zavarovanja 

in zdrastvenih zavodov v letu 1966; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se 

sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev; 
4. oforaivnajva in sklepanje o predlogu odloka o načinu razpolaganja s sred- 

stvi SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol; 
5. obravnava in Sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev NOV in njihovih družinskih 
članov; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi skrbniškega 
organa; 

7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih delav- 
cev, ki delajo* pri zasebnih delodajalcih; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o prenosu obveznosti okrajev 
iz danih garancij, obveznosti iz investicijskih posojil in drugih obveznosti 
okrajev; 

9. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija pre- 
vzame obveznosti za odplačilo posojil, ki so bila najeta v letu 1964 in 1965 
v skupnem znesku 8 765 000 N din iz sklada SR Slovenije za zidanje stano- 
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vanjskih hiš za nezaposlene člane Zveze združenj borcev NOV na odplačilno 
dobo 30 let in z 1 '%> obrestno mero; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija pre- 
vzame obveznost za odplačilo posojil, ki so bila najeta v letih 1964, 1965 in 1966 
v skupnem znesku 12 280 001 N din iz sklada SR Slovenije za zidanje stano- 
vanjskih hiš ter občinskih stanovanjskih skladov, namensko za gradnjo in 
odkup stanovanj za republiške potrebe; 

11. obravnava in sklepanje o statutu Združenega železniškega transport- 
nega podjetja Ljubljana.; 

12. obravnava statuta Splošne gospodarske banke; 
13. volitve in imenovanja; 
14. poslanska vprašanja. 
Ali se s predloženim dnevnim redom strinjate? (Poslanci se strinjajo.) Ima 

kdo kako pripombo ali. dopolnitev k dnevnemu redu? (Nihče.) Ker ne, ugo- 
tavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo ina 1. točko dnevnega reda, zapisnik 38. seje Republi- 
škega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kako- pripombo k zapisniku? (Nihče). 
Ker ni pripomb, menim, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na. 2. točko dnevnega reda. Predlagam, da bi razpravo 
k 2. in 3. točki dnevnega reda združili, in o obeh točkah razpravljali na skupni 
seji s Socialno-zdravstvenim zborom, zlasti glede na to, da gre pri obeh točkah 
v bistvu za isto problematiko in ker razpravlja o tej problematiki tudi, Socialno- 
zdravstveni zbor. Enak predlog bo Socialno-zdravstvenemu zboru dal tudi 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora. Ah se s predlogom strinjate? (Da.) 
Ker se strinjate, odrejam kratek odmor, da pridejo poslanci Socialno-zdrav- 
stvenega 2bora v dvorano. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.10. Skupna seja Republiškega in Socialno- 
zdravstvenega zbora se je pričela ob 9.15.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Pričenjam skupno sejo Republiškega 
in Socialno-zidravstvenega zbora. 

Razpravljamo o 2. in 3. točki skupaj. Gradivo k 2. točki dnevnega reda, 
skupaj z vabilom na sejo je bilo poslano Izvršnemu svetu na podlagi 109. člena 
začasnega poslovnika Republiškega zbora. 

Izvršni svet je za svojega predstavnika k 2. in 3. točki dnevnega reda 
določil Majdo Gaspari, člana Izvršnega sveta. Zato prosim predstavnika Izvrš- 
nega sveta, da da k obema točkama obrazložitev. Besedo ima Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! Razprava o material- 
nih gibanjih v skladih zdravstvenega zavarovanja v letošnjem in prihodnjem 
letu in o finančnem poslovanju zdravstvene službe v naši republiki ne more 
dati pravih rezultatov, če teh gibanj ne pogledamo v daljšem časovnem raz- 
dobju in če jih ne primerjamo s celotno potrošnjo v socialnem zavarovanju, 
z rastjo narodnega dohodka in s cilji gospodarske reforme. 

V letošnjem letu bodo skupni izdatki socialnega zavarovanja v Sloveniji 
dosegli že 172 milijard starih dinarjev, kar pomeni 12,58 "/o narodnega dohodka. 
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Znotraj celotnih izdatkov socialnega zavarovanja odpade v letu 1966 na 
invalidsko-pokojninsko zavarovanje 46 °/o, na otroški dodatek 11 fl/o in na zdrav- 
stveno zavarovanje 43%. Podoiben prikaz teh gibanj v zadnjih 10 letih, to 
je od 1956. do vključno 1965. leta, nam pokaže, da se je v tem. času celotna 
potrošnja v socialnem zavarovanju povečala za 6,5-krat, narodni dohodek pa 
le za 4,7-krat — medtem ko so se izdatki otroškega dodatka povečali le za 
2,1-krat, izdatki invalidsko-pokojninskega zavarovanja za 8,2-krat in izdatki 
zdravstvenega zavarovanja kar za 9,2-krat. Tudi delež socialnega zavarovanja 
v narodnem dohodku se je v tem času povečal za okoli tretjino, dežel zdrav- 
stvenega zavarovanja pa se je skoraj podvojil. Pred desetimi leti je zdrav- 
stveno zavarovanje obsegalo tretjino, letos pa že 43 % vseh izdatkov socialnega 
zavarovanja. Tako skokovita potrošnja socialnega zavarovanja v naši republiki 
prav gotovo terja kritično presojo realnosti doseženega nivoja in dinamike 
izdatkov invalidsko-pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja ter ukrepe, 
ki bi materialno gibanje na tem področju uskladili z doseženo produktivnostjo 
dela in z ustvarjenim dohodkom. To je nujno zlasti še spričo dejstva, da v 
letošnjem letu vsi skladi, socialnega zavarovanja troši jo preko razpoložljivih 
možnosti, kar bo samo še zaostrilo materialne odnose na tem področju in po- 
vzročilo dodaten pritisk na osebne dohodke delavcev. 

Že z odločitvami najvišjih političnih in državnih organov in z ukrepi, ki 
so sprožili proces gospodarske reforme, je bilo povsem jasno odločeno, da v 
bodoče ne bomo smeli potrošiti več kakor bomo proizvedli, če hočemo doseči 
stabilno gospodarstvo'. To je zahtevalo skrčenje deleža splošne potrošnje v 
družbenem proizvodu, ki, je v preteklem obdobju angažirala prevelik del ustvar- 
jenega dohodka in terjalo znatne premike v korist osebne potrošnje in sredstev, 
s katerimi ne razpolagajo neposredno delovne organizacije same. Pod vplivom 
teh prizadevanj bi bilo treba nujno znižati tudi. izdatke socialnega zavarovanja, 
ki dominirajo v splošni potrošnji tako po obsegu kakor tudi po dinamiki nji- 
hove rasti. To je napotilo Zvezno skupščino*, da je ob uvedbi reformnih ukrepov 
sprejela sklep o znižanju skupne prispevne stopnje za namene socialnega zava- 
rovanja od 22,5 na 20,5 in da je za tekoče leto ponovno potrdila to skupno 
stopnjo kot zgornji limit, do katerega se smejo predpisovati prispevki delovnim 
organizacijam za vse sklade socialnega zavarovanja. 

V tako začrtanem okviru bi se torej smeli letos gibati izdatki socialnega 
zavarovanja. Toda analiza polletnih in devetmesečnih gibanj ter prognoza dose- 
ženih izdatkov ob koncu leta za vso državo, kakor tudi za našo- republiko, nas 
opozarjata, da se teh napotkov reforme nismo držali. Zato je prišlo do znatnega 
prebijanja določenih proporcev in tudi v Sloveniji bodo skladi socialnega zava- 
rovanja zaiključili poslovno leto s primanjkljaji v višini nad 11 milijard starih 
dinarjev. Od tega bo odpadlo na invalidsko-poko j ninski sklad 8 milijard, na 
sklad otroškega dodatka 1 milijardo 400 milijonov in na sklade zdravstvenega 
zavarovanja okoli 1 milijardo 800 milijonov starih dinarjev. 

Obstoječe stanje je prav gotovo zaskrbljujoče in to iz dveh razlogov: 
1. ker povzroča že 'kar permanentne probleme in težave v finančnem po^- 

slovanju posameznih skladov; in 
2. ker ogroža dosežene rezultate pri stabiliziranju gospodarskih gibanj in 

cilje družbene reforme nasploh. 
Zaradi podcenjevanja teh dejstev se vsak dan srečujemo z mnenji, ki 

skušajo opravičiti nastalo situacijo in najti rešitev iz nje skoraj zgolj s spre- 
membo delitvenih odnosov. Taka usmerjenost zavira odkrivanje pravih vzrokov 
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sedanjih težav in neskladij med dohodki in izdatki. Le-ti kot kažejo podatki 
niso v neustreznem deležu tega področja v narodnem dohodku, pač pa v za- 
ostajanju sistema za smotri reforme in za samoupravnim položajem proizvajal- 
cev in njihovih delovnih asociacij. Celoten sistem socialnega zavarovanja je še 
vedino zgrajen skoraj izključno z zveznimi predpisi, ki na maksimalnem nivoju 
urejajo obseg pravic, ne da bi upoštevali realne materialne možnosti, izvirajoče 
iz dosežene produktivnosti dela in k temu spodbujali posameznika in delovno 
organizacijo. 

V obstoječem sistemu je vloga delavca zreducirana zgolj na to, da mora 
plačati prispevek, kakršnega mu s predpisi odredijo, in da se lahko poslužuje 
pravic, ki so mu jih drugi določili. 

Delavec in delovna organizacija sta torej postavljena v položaj objekta in 
praktično nimata možnosti, da bi na samoupravni osnovi, v okviru lastnih in- 
teresov ter rezultatov svojega dela (urejala obseg zavarovanih pravic in rizikov 
ter njihovega materialnega kritja. Tako statičen, nestimulativen in z etatistič- 
nimi elementi obremenjen sistem paralizira iniciativo in odgovornost delavcev 
in njihovih delovnih organizacij ter nujno navaja k nesmotrni uporabi pravic 
in razpoložljivih sredstev. Prav to v največji meri pogojuje sedanja nenormalna 
materialna gibanja na tem področju in terja spremembe, ki bodo izdatke v 
socialnem zavarovanju dolgoročno uskladile z ustvarjenim dohodkom. To pa se 
lahko doseže le z novimi sistemskimi rešitvami samoupravnih in materialnih 
odnosov, tako pri snovanju, kakor tudi pri izvajanju vseh oblik socialnega 
zavarovanja, ki naj zagotovijo neposreden in učinkovit vpliv in odgovornost 
zavarovancev in delovnih organizacij za dogajanja na tem področju. Zato je 
delo na novem sistemu zdravstvenega zavarovanja in tudi pokojninskega zava- 
rovanja trdba pospešiti in zlasti podpreti vsa prizadevanja, ki .gredo v to smer. 

V obdobju do uveljavitve novega sistema pa je nujno podvzeti vse tiste 
konkretne in tudi parcialne ukrepe, ki lahko pripomorejo k uravnovešenju 
izdatkov z razpoložljivimi možnostmi. Le-ti bi tudi v letošnjem letu lahko 
zmanjšali nastale disproporoe, če jih ne bi podcenjevali in če ne bi popuščali 
pretiranim zahtevam in nerealnim načrtom. Te težnje, zlasti pa kritični položaj, 
v katerem se nahajamo, zahteva, da za prihodnje leto še bolj čvrsto začrtamo 
okvir, v katerem se lahko giblje potrošnja dolgoročnih in kratkoročnih zavaro- 
vanj, in od vseh faktorjev, 'ki nastopajo v teh odnosih, nujno terja zrelost in 
prizadevanja, ki naj omogočijo-, da bomo tudi na tem področju izvajali smer- 
nice reforme. 

Nedavna razprava v Zvezini skupščini je potrdila, da tudi. v prihodnjem 
letu skupna prispevna stopnja za vse sklade socialnega zavarovanja ne more 
preseči 20,5%». limitiranje stopnje je sicer res administrativen ukrep, ki pa 
je v sedanjih pogojih nujen, da ne bi prišlo do prevelike obremenitve gospo- 
darskih organizacij, ki bodo v prihodnjem letu postavljene še pred ostrejše 
pogoje gospodarjenja in db ponovnega prebijanja začrtanih proporcev. Zato 
ga moramo podpreti in zavrniti zahteve in zatrjevanja, da primanjkljajev v teh 
skladih ne bi bilo, če bi skupnosti socialnega zavarovanja dobile možnost, da 
samostojno določijo višino prispevnih stopenj. V takih razmišljanjih se skriva 
nerazumevanje smotrov reforme, pa tudi samoupravnih odnosov. V sedanjih 
razmerah lahko vsaka družbena dejavnost deluje in se razvija samo v tistih 
mejah, ki so pogojene z družbeno produktivnostjo in njenim deležem pri. tem. 
Torej tudi skupnosti socialnega zavarovanja ne morejo dobiti pravice, da bi 
povsem svobodno in na fiskalen način obremenjevale druge samoupravne orga- 
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nizacije s tolikšnimi prispevki, kakršne bi terjal plan njihovih potreb. To bi 
bilo v navzkrižju z reformnimi prizadevanji, ki ne dovoljujejo, da bi porabljali 
več kot ustvarjamo in tudi navzkrižju s -samoupravno funkcijo proizvajalcev in 
njihovih delovnih organizacij, ki jim v našem samoupravnem sistemu pripada 
pravica, da odločajo o delitvi ustvarjenega dohodka. Potemtakem se le delavci 
sami neposredno lahko odločajo, če to spoznajo za potrebno, da bodo s pri- 
spevki za določene namene obremenili svoj dohodek bolj, kot pa je predvideno 
s splošnimi družbenoekonomskimi proporci. 

Če je povsem nedvoumno, da se potrošnja socialnega zavarovanja v letu 
1967 lahko giblje samo v okviru 20,5 •%> osnovne prispevne stopnje, potem nam 
ne preostane drugega, kot da trezno in realistično presodimo, kakšna naj bo 
njena notranja struktura. 

Zavod za gospodarsko planiranje Socialistične republike Slovenije predvi- 
deva, da se bo v letu 1967 povečal čisti, osebni dohodek za okrog 10 °/o in bo 
dosegel 550 milijard starih dinarjev. Glede na to, da se plačujejo prispevki za 
vse sklade socialnega zavarovanja le od osebnega dohodka, ki tvori osnovo za 
izračun pokojnin, je treba predvideni znesek čistega dohodka znižati za 3 %. 
Na ta način dobimo 533 milijard starih dinarjev, od katerih se bodo v letu 1967 
obračunavali prispevki socialnemu zavarovanju. 

Po predlogih Republiškega zavoda: za socialno zavarovanje, o katerih bo 
v kratkem razpravljala'republiška skupščina socialnega zavarovanja, naj bi 
glede na predvideno 6 °/o osnovno stopnjo zdravstvenega zavarovanja zna- 
šala stopnja dolgoročnih zavarovanj skupno 14,5'% in od tega za invalidsko- 
pokojninsko 12,4 % in za otroški dodatek 2,1 %. Na tej osnovi bi se v invalidsko- 
pokojninskem zavarovanju predvideni izdatki v višini 125 milijard 774 milijo- 
nov starih dinarjev, ki temeljijo na predvidevanjih, da se bo število starostnih 
pokojnin povečalo za 5'°/®, družinskih za 4,1 % in invalidskih za 3,9,0/o in da 
se bodo uskladile pokojnine s porastom življenjskih stroškov ter še na nekaterih 
drugih elementih, pokrili s prispevkom iz tako določene osnovne stopnje, z do- 
datnim prispevkom za benificiran delovni staž, s prispevkom federacije in 
republike za obveznosti po' 116. členu temeljnega zakona o- pokojninskem zava- 
rovanju in s sredstvi iz rezerve. Skupne rezerve tega sklada znašajo 19 milijard 
400 milijonov starih dinarjev; od tega bodo skladi porabili 8 milijard 200 mili- 
jonov dinarjev za pokritje letošnjega primanjkljaja, 11 milijard 200 milijonov 
pa za kritje izdatkov v letu 1967. 

Sklad otroškega dodatka, ki v načrtu predvideva, da se bo število otrok 
povečalo za 7 000 ali za 2,2 °/o, bo s predvideno stopnjo pokril izdatke v višini 
18 milijard 530 milijonov starih dinarjev, kar pomeni, da bo ob koncu leta imel 
primanjkljaj v višini 266 milijonov starih dinarjev. V skladih zdravstvenega 
zavarovanja bi po predvidenem načrtu v letu 1967 izdatki za neposredno zdrav- 
stveno varstvo dosegli enako višino, kot v letošnjem letu. To pa pomeni, da se 
bodo sredstva za ambulantno in bolnično zdravljenje, za zdravljenje zob in za 
zdravstveno preventivo povečala za 4,4 % torej za toliko, za kolikor se pred- 
videva povečanje narodnega dohodka, medtem ko bi se ostali izdatki iz tega 
kompleksa, izdatki za zdravljenje v naravnih zdraviliščih, za zdravila, za zobo- 
tehnično pomoč in protetične naprave, znižali glede na učinek sprememb, izha- 
jajočih iz v juniju sprejete novele k zakonu o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja, ki je zmanjšala obveznosti skladov zdravstvenega zava- 
rovanja do teh oblik, zdravstvenega varstva. 
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Izdatki za denarna nadomestila se tudi pod vplivom navedene novele v 
načrtu znižujejo nasproti letošnjemu letu za 2 935 000 milijonov S dinarjev, 
ostali izdatki za 414 milijonov, medtem ko se predvideva, da se bodo stroški 
službe zdravstvenega zavarovanja povečali za 4,4%, Tako predvideni skupni 
izdatki skladov zdravstvenega zavarovanja v višini 75 milijard 141 milijonov 
S dinarjev naj bi se v letu 1967 pokrili iz predvidene 6% osnovne prispevne 
stopinje in 25% dodatnega priispevka, kar da stopnjo v višini 7,5 %, in še 
iz prispevka za zdravstveno varstvo upokojencev ter za rehabilitacijo in zdrav- 
ljenje delovnih invalidov, ki jih tem skladom plačuje sklad invalidsko-pokoj- 
ninskega zavarovanja ter drugih dohodkov. 

Iz navedenega tudi lahko povzamemo, da bo v prihodnjem letu iz določeno 
20,5 % skupno osnovno prispevno stopnjo in s predloženo njeno notranjo struk- 
turo ter na osnovi predvidenega nivoja osebnih dohodkov mogoče uskladiti 
izdatke skladov socialnega zavarovanja s predvidenimi dohodki, za majhno 
izjemo pri skladu otroškega, dodatka, kjer se predvideva, da mu bo olb koncu 
leta zmanjkalo 226 milijonov S dinarjev. Predvidena višina stopenj posameznih 
skladov se v primerjavi z letošnjo spremeni za 1 °/o v korist dolgoročnih stopenj, 
kar je nujno spričo stanja v invalidsko-pokojninskem zavarovanju, katerega 
izdatki predstavljajo izplačila za pokojnine, ki so eksistenčna osnova številnih 
upokojencev in invalidov. Tak premik pa omogoča in celo terja že omenjena 
novela k zakonu o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, ki je del 
obveznosti iz skladov zdravstvenega zavarovanja prenesla neposredno na zava- 
rovance in delovne organizacije. 

Tako globalno in medsebojno presojanje stopenj socialnega zavarovanja je 
sicer velikokrat deležno kritike in zahteva se, da je treba doseči razdvojitev in 
medsebojno neodvisnost kratkoročnih in dolgoročnih zavarovanj. Res je, 'da 
ima vsako od teh povsem svojo logiko delovanja in razvoja. A ne glede na to 
vendarle ne moremo zanikati dejstva, da bo pri takem ali drugačnem sistemu 
zbiranja sredstev za invalidsko-pokojninsko zavarovanje, za otroški dodatek 
ali za zdravstveno zavarovanje pa tudi za druge družbene potrebe vedno treba 
upoštevati doseženo produktivnost in od nje pogojene osebne dohodke obre- 
meniti, s prispevki le v tolikšni meri, da ti ne bi izgubili svoje stimulativne 
vloige. Prav s tem dejstvom se bodo slej ko prej morale srečati posamič ali 
skupno vse prispevne stopnje, s katerimi bomo zbirali sredstva v družbene sklade 
in z njimi financirali družbene potrebe, torej tudi vse oblike socialnega zava- 
rovanja. 

Za prihodnje leto postavljen okvir materialnih gibanj bo tudi v socialnem 
zavarovanju zaostril pogoje gospodarjenja in terjal od vseh, ki bodo upravljali 
in razpolagali s temi sredstvi, veliko odgovornost in disciplino-. Razen tega pa 
bo nujno podvzeti tudi nekatere povsem konkretne ukrepe, ki naj bi pripomogli 
k racionalnejši potrošnji in pospešili delo na sistemskih spremembah. V inva- 
lidsko-pokojninskem zavarovanju bo poleg doslednejšega izvajanja določil ob- 
stoječega zakona treba izvršiti revizijo upokojitev po določbah prehodnega 
režima, pri katerih je prišlo do precejšnjih anomalij. S tem v zvezi je nujno 
opozoriti:, da je pod vplivom novega pokojninskega sistema prišlo do izrednega 
povečanja izdatkov tega sklada. V letu 1964 so izdatki za starostne, invalidske 
in družinske pokojnine znašali 43 milijard, dve leti pozneje pa že 88 milijard 
S dinarjev. Takšno povečanje izdatkov je v največji meri posledica intenziv- 
nejšega naraščanja števila uživalcev starostnih pokojnin, kar je bilo pogojeno 
s tistimi določili pokojninskega zakona, po katerih so zavarovanci z izpolnjeno 
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pokojninsko dobo v letu 1965 lahko dosegli, odmero pokojnine na osnovi eno- 
letnega povprečja osebnih dohodkov in lahko uveljavili pokojnino tudi še po 
prejšnjem zakonu, torej ob ugodnejših pogojih. Po gospodarski reformi pa je 
narastlo število zahtevkov za invalidsko pokojnino', ker so številne delovne orga- 
nizacije začele odpovedovati 'delo manj sposobnim delavcem. Kljub tolikšnemu 
porastu izdatkov v tem skladu pa je novi sistem pokojninskega zavarovanja, 
zaradi za vso> državo enotno predvidenih količnikov vnesel v pokojnine tolikšna 
nesorazmerja, da so v naši republiki ostali v bistvu enako pereči problemi med 
starimi in novimi pokojninami: kot so bih pred prevedbo. Tako je bila prevedba, 
čeprav je veljala skoraj 10 milijard S dinarjev, pravzaprav neučinkovita. Ob- 
stoječe stanje zahteva rešitev tega problema in tudi ponovno proučitev nekaterih 
drugih sistemskih vprašanj, kot na primer: ali naj postane starostna meja od- 
ločujoč pogoj za priznanje starostne pokojnine, ne glede na dolžino pokojninske 
dobe; ali naj v sistemu socialnega zavarovanja ostane za priznavanje denarnih 
dajatev odločilen samo osebni dohodek, ali pa naj se v celotnem sistemu zopet 
vpeljejo zavarovalni razredi, spričo problemov, ki jih povzroča še neustaljeno 
gibanje osebnih dohodkov; ali naj se iz sistema pokojninskega zavarovanja 
izključijo vse posebne ugodnosti in priznanja ter uredijo s posebnimi predpisi, 
in ali, naj se sistem starostnega zavarovanja izpelje tako dosledno, da upoko- 
jenec izgubi status, če se ponovno zaposli. 

Zdravstveno' zavarovanje tvori skupaj z zdravstveno službo osnovo zdrav- 
stvenega varstva, in napori za bolj smotrno potrošnjo razpoložljivih sredstev 
morajo zategadelj zajeti oba, sicer ne more priti do ustreznih rezultatov. V 
zdravstvenem varstvu srno v preteklem obdobju dosegli vidne rezultate in pri 
tem zdravstvenem zavarovanju ne gre odrekati uspešnosti. Toda analiza delo- 
vanja tega sistema nas opozarja, da so se razpoložljiva sredstva trosila premalo 
racionalno. Pod vplivom obstoječega sistema, ki, je zagotavljal tako rekoč ne- 
omejene pravice in možnosti ter nerealistične ambicije lokalnih faktorjev, je 
prišlo do močno ekstenzivnega razraščanja mreže zdravstvenih institucij, zlasti 
zavodov osnovne zdravstvene službe. V zadnjih sedmih letih je bilo od 72 zdrav- 
stvenih domov, 40 na novo zgrajenih, večina od, njih pa je močno predimenzio- 
niranih in slabo izkoriščenih. Tb je povzročilo enostranski razvoj, pa tudi raz- 
drobljenost in funkcionalno nepovezanost zdravstvene službe, kar je že samo 
po sebi zmanjševalo njeno učinkovitost in relativno velika investicijska vlaganja 
spravljajo v konflikt z zahtevami sodobne medicine, ki terja napore za pre^- 
prečevanje obolenj, če do njih pride, pa intenzivno in kvalitetno zdravljenje, 
ki ga lahko zagotovijo le dobro organizirane in strokovno visoko usposobljene 
zdravstvene ustanove. Prav tem ustanovam pa je bilo posvečeno najmanj po- 
zornosti in zato je šele v letošnjem letu prišlo do konkretnih odločitev o izgrad- 
nji kliničnega centra kot najpomembnejše institucije v razvoju in delovanju 
zdravstvene službe. 

Prav v takšni praksi je iskati tudi vzrok za to, da so stroški znatno hitreje 
naraščali od obsega zdravstvene dejavnosti. Indeksi opravljenega dela v zdrav- 
stveni službi so znatno nižji od porabljenih sredstev. Tako se je npr. število 
ambulantno-polikliničnih pregledov v zadnjih desetih letih povečalo le za 1,7- 
krat, število oskrbnih dni za 1,6-krat, medtem ko SO' stroški za te storitve zrastli 
kar za 7,2-krat. Letno smo zabeležili, povprečni porast izdatkov za te namene za 
24,5%. Ti so znašali, 1964. leta 34 milijard, dve leti pozneje pa že 51 milijard. 
Tako je lani dosegel delež zdravstvenega varstva v naro'dnem dohodku, brez 
denarnih nadomestil za primer bolezni, že 5,11'%. V Angliji in Švedski, kjer 
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imajo uveljavljena nacionalna zavarovanja, znaša npr. ta -delež 3 oziroma 4 % 
nacionalnega dohodka. 

Zdravstveno zavarovanje delavcev je udeleženo v stroških zdravstvenega 
varstva z 82 °/o in 70 "/o od vseh izdatkov tega sklada odpade na 'dejavnost 
ambulantno-polikhničnih in stacionarnih zavodov. Ta vir torej predstavlja večji 
del dohodkov zdravstvenih zavodov in materialno osnovo denarnih nadomestil 
za primer bolezni, ki zavzemajo v letošnjem letu že 31 ®/o vseh izdatkov zdrav- 
stvenega zavarovanja in nosijo s seboj vse slabosti nestimulativnega delovanja 
tega sistema. Zato je pri iskanju ukrepov za racionalnejšo potrošnjo na tem 
področju treba računati z zavarovanci in zdravstvenimi delavci kot nosilci teh 
naporov. S tem v zvezi pa se postavljata dve vprašanji: 

1. kako doseči večjo osebno zainteresiranost vsakega zavarovanca in nje- 
gove delovne organizacije za ekonomično poslovanje' zdravstvenega zavarova- 
nja, in 

2. kako zdravstvene delavce stimulirati za vzpostavitev bolj učinkovitega 
zdravstvenega varstva ob bolj smotrni uporabi razpoložljivih sredstev. 

Sedanja sistema financiranja zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene 
službe tega ne omogočata. Zategadelj bo treba doseči spremembo obeh. Pri- 
prave za spremembo sistema zdravstvenega zavarovanja v njegovem celotnem 
obsegu, to je glede financiranja zdravstvenega varstva in denarnih nadomestil, 
so že v teku. Od njegovih zasnov je v veliki meri odvisna tudi stimulativnost 
sistema financiranja zdravstvene službe, kajti ta ima svoj izvor v materialnih 
odnosih med koristniki in izvajalci zdravstvenega varstva, to je med zdrav- 
stvenim zavarovanjem in zdravstveno službo. 

Ne glede na samoupravni status zdravstvene službe se ta v bistvu še vedno 
financira na proračunski način. To preprečuje uveljavitev načela dohodka v 
zdravstvenih ustanovah in nagrajevanje po obsegu in kvaliteti opravljenega 
dela. Zaradi tega prihaja tudi,, do plačevanja dela, ki ni bilo kvalitetno in do 
zahtev posameznih zdravstvenih zavodov, da ob vsakoletnem sklepanju pogodb 
morajo doseči tolikšno povečanje sredstev, za kolikor se bo povečal sklad zdrav- 
stvenega zavarovanja, ne glede na realnost in potrebnost njihovega programa. 
Da bi to onemogočili, bo< moralo priti do takih odnosov med plačniki in izvajalci 
zdravstvenega varstva, ki bodo zdravstvene delavce napravili odgovorne za to, 
da s celotnimi, razpoložljivimi sredstvi vzpostavijo najbolj učinkovito zdrav- 
stveno varstvo. To pomeni, da naj bi se zavarovanci preko svojih zavarovalnih 
skupnosti zavarovali za primer bolezni pri zdravstveni službi, ki naj bi v okviru 
prispevkov in neposredne participacije zavarovancev predvidela vse zdrav- 
stvene ukrepe, s katerimi bo preprečevala obolenja in zavarovance čim hitreje 
vračala v delovni proces, pa tudi način njihovega izvajanja. Od premišljenega 
programa zdravstvenega varstva, smotrne porazdelitve njegovih nalog med 
posamezne zdravstvene institucije, od njihove dobre notranje organizacije in 
medsebojne povezanosti ter od realnega presojanja ekonomskih elementov 
opravljenega dela naj bd v bodoče bil torej odvisen dohodek pos.ameznih zdrav- 
stvenih zavodov in nivo osebnih dohodkov. 

Za vzpostavitev takih odnosov pa so potrebne ustrezne strokovne osnove 
kot standardi, normativi in drugi elementi, ki naj obema partnerjema omogočijo, 
da bosta lahko natančno precizirala medsebojne obveznosti in dolžnosti. Brez 
teh ni mogoče primerjati in uskladiti cen posameznih zdravstvenih storitev in 
uslug, ki se sedaj gibljejo za preglede v osnovni zdravstveni službi od 244 do 
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1200 din, v splošnih bolnicah pa od 4600 do 9600 za oskrbni dan. Brez njih pa 
tudi ni mogoče pospešiti že tako potrebnih ukrepov za preureditev organizacije 
zdravstvene službe in za preusmeritev namembnosti nekaterih zmogljivosti, ki 
niso dobro izkoriščene in zato neutemeljeno odtegujejo precejšnja sredstva 
tistim dejavnostim, ki so neobhodno potrebne za izboljšanje zdravstvenega 
varstva. Ker strokovne službe teh osnov še niso pripravile kljub večkratnim 
zahtevam, moramo nanje nasloviti kritiko in od njih terjati, da to nalogo čim 
hitreje opravijo in s tem omogočijo prizadevanja za konsolidacijo stanja na tem 
področju. 

Prav tako je nujno, da komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja in 
regionalni zdravstveni centri takoj podvzamejo ukrepe, ki bodo omogočili, da 
se že v pogodbah za leto 1967 regulira potrošnja na področju zdravstvenega 
varstva z razpoložljivimi možnostmi. Pri tem igre za izlbor najustreznejših izmed 
obstoječih sistemov financiranja zdravstvene službe, od katerih se tisti, ki ga 
uporabljata splošna bolnišnica in zdravstveni dom v Mariboru, najbolj pribli- 
žujeta plačevanju po opravljenem delu. Potrebno pa je tudi izoblikovati enotna 
izhodišča za določanje udeležbe osebnih dohodkov v ceni zdravstvenih storitev, 
da bi zmanjšali neutemeljen pritisk nesmotrne zasedbe s strokovnimi in še 
posdbej z administrativnimi delavci ter prav take izrabe delovnega časa na 
sredstva zdravstvenega zavarovanja. Še posebej nujno pa je podvzeti ukrepe za 
poenostavitev administrativnega poslovanja zdravstvenih zavodov, saj analize 
kažejo, da več kot tretjina zavarovancev prihaja v zdravstvene domove zato, 
da si uredijo administrativna vprašanja v zvezi s pravicami iz zdravstvenega 
varstva. Najmanj polovico teh administrativnih postopkov pa so predpisali 
zavodi za zdravstveno zavarovanje. Vzporedno s tem je pospešiti tudi sprejem 
tistih ukrepov in dopolnitev obstoječega zakona o zdravstvenem zavarovanju, 
ki naj v prehodnem obdobju, to je do sprejetja novega sistema povzročijo, da 
se bodo zavarovanci trezneje odločali za koriščenje posameznih zdravstvenih 
uslug in s tem zmanjšali porabo sredstev v skladih zdravstvenega zavarovanja. 

Pri tem mislim na uvedbo neposrednega prispevka, to je participacije še za 
nekatere oblike zdravstvenega varstva, ki naj pritegnejo tudi del sredstev iz 
osebne potrošnje in obseg pravic postavijo v bolj realen odnos z ustvarjenim 
dohodkom. 

Tudi izvršitev vseh nalog akcijskega programa za konkretne ukrepe na 
področju zdravstvenega varstva, ki; ga je Izvršni svet sprejel že junija letos in 
o katerem je tekla razprava tudi na odborih republiške skupščine, sodi v okvir 
teh prizadevanj. Vse to lahko pripomore k uskladitvi izdatkov zdravstvenega 
zavarovanja z doseženim dohodkom in pospeši proces reforme v pravem po- 
menu besede tudi znotraj zdravstvene službe. 

Prav z odpravljanjem vzrokov in posledic ekstenzivnega širjenja pravic in 
mreže zdravstvene službe lahko največ prištedimo in zato si moramo na vseh 
nivojih in v vseh družbenih organih prizadevati, da bo prišlo do akcije, ki bo 
pospešila ta proces in prekinila z brezplodno polemiko o tem, kako naj se izven 
odnosa zavarovanec — zdravstveni delavec najde tisti, ki bo poskrbel za uskla- 
jeno in bolj racionalno potrošnjo na tem področju. 

V tej luči je treba pripraviti tudi predlog zakona o najvišji meri, do katere 
se sme v letu 1967 določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zava- 
rovanje delavcev. Izvršni svet smatra, da je ta ukrep v sedanjih razmerah nujen 
in zato v njegovem imenu predlagam, dia ga sprejmete. 
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Predsedujoči Tine Remškar: Hvala. Pismeno poročilo h gradivu o 
2. točki sta dala odbor Republiškega zbora za delo in socialno zavarovanje in 
odbor za zdravstvo in socialno politiko. Pismeno poročilo k predlogu zakona 
je dal odbor za delo in socialno zavarovanje, odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora pa pismeno poročilo k obema 
točkoma dnevnega reda. K predlogu zakona je dala pismeno poročilo tudi za- 
konodajno-pravna komisija. 

Ker imamo skupno sejo, prosim poročevalce odborov, da preberejo svoja 
poročila. Prosim za poročilo predsednika odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora. 

Dr. Albin Pečavar: Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov bi dal poročilo predvsem k 
3. točki dnevnega reda. Osnovno poročilo odbora glasi.. 

V razpravi je bil predlog zakona soglasno negativno ocenjen. Poslanci se 
niso spuščali v ocenjevanje primernosti višine stopnje, ker za to niso imeli na 
razpolago ustreznih analiz;, iz katerih bi bile razvidne finančne potrebe po po- 
sameznih komunalnih skupnostih, temveč so ta ukrep ocenili kot negativen iz 
naslednjih načelnih izhodišč: 

Predlog zakona pomeni nezaupnico samoupravnim organom socialnega za- 
varovanja in bistveno okrnitev samouprave ter je povsem v nasprotju s sta- 
lišči, sprejetimi v zveznem in republiškem merilu, da je treba samoupravo 
krepiti. Tak ukrep bi v prihodnje tudi pasiviziral samoupravne organe in zavrl 
proces izboljševanja odnosov med socialnim zavarovanjem in zdravstveno službo 
ter zdravstvenimi centri, ki se je pričel letos. 

Predlog zakona pomeni enostranski ukrep, ki ni sinhroniziran z ukrepi, 
ki bi dejansko zagotavljali zmanjšanje potrošnje na področju zdravstvenega 
zavarovanja oziroma ustrezne sistematske spremembe. Zato ne zagotavlja sta- 
bilizacije sredstev, temveč v resnici zmanjšuje udeležbo teh sredstev v narodnem 
dohodku. 

Porast narodnega dohodka in osebnega dohodka je preoptimistično ocenjen. 
Dejstvo, da sočasno obstojaita kot uradna dva, oziroma že štirje kazalci o porastu 
narodnega dohodka in se na te kazalce ni mogoče zanesti,, posebno še, ker pred- 
log predvideva najvišji kazalec. 

Predlagatelj utemeljuje predlog zakona s tem, da vključitev našega go- 
spodarstva v mednarodno delitev dela terja zmanjšanje obremenitev delovnih 
organizacij, hkrati pa dopušča, da se lahko primanjkljaj krije po 84. členu 
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, poleg 
tega pa obremenjuje delovne organizacije in občinske skupščine. 

Pri oceni, sredstev, potrebnih za zdravstveno zavarovanje, je treba izhajati 
iz dejstva, da obstajajo v posameznih komunalnih skupnostih, ki so dolžne 
samostojno pokrivati izdatke na svojem območju, bistveno različni pogoji. Zato 
ni prav, da izhajamo iz kakršnega koli republiškega poprečja, ker bi tako po- 
samezne komunalne skupnosti zelo različno prizadeli. 

Nekatere postavke so finančno problematične. Dokončno namreč še ni 
znano, za koliko se bodo zmanjšale obveznosti skladov glede na novelo temelj- 
nega zakona o zdravstvenem zavarovanju. Ocenjuje pa se, da bo novela vsaj 
v nekaterih komunalnih skupnostih dala le minimalne finančne rezultate. Ni 
pa še mogoče oceniti, za koliko se bodo razbremenili skladi zdravstvenega 
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zavarovanja glede izdatkov za ortopedske pripomočke in zobno protetična sred- 
stva. Zaenkrat tudi ni osnove za zmanjšanje izdatkov skladov za splave. 

Tak ukrep bi predvsem prizadel tisti del sredstev Skladov, ki so namenjena 
za neposredno zdravstveno varstvo, zlasti za aktivno zdravstveno varstvo. Občine 
namreč v vse večji meri prenašajo Obveznosti financiranja preventive na sklade 
zdravstvenega zavarovanja, ki pa v sedanjih težavnih pogojih ne morejo v 
celoti financirati te dejavnosti. 

Problem razširjene reprodukcije v zdravstvu je izredno pereč. Občine v 
vse večji meri prenašajo plačevanje anuitet na zdravstvene zavode, ki pa v 
sedanjih pogojih ne zmorejo biti nosilci; razširjene reprodukcije. Skladi zdrav- 
stvenega zavarovanja ob zaostrenih pogojih odločno odklanjajo, dia bi krili te 
anuitete. 

Boljša organizacija zdravstvene službe bi prispevala k zmanjšanju izdatkov 
zdravstvenega varstva, vendar solidno proučena in izpeljana organizacija terja 
daljši proces. Zdravstveni službi je treba pri realizaciji, te naloge dati večjo 
družbeno podporo, svojo vlogo pa morajo odigrati predvsem ustanovitelji. 

Odbor se je strinjal, naj samoupravni organi komunalnih skupnosti na 
osnovi temeljitih analiz o potrebah in možnostih na svojih območjih samo- 
stojno vodijo politiko oblikovanja sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja. 
Sprejet je bil sklep, naj izvršilni odbor skupščine Republiške skupnosti social- 
nega zavarovanja delavcev Slovenije predloži Skupščini. SR Slovenije izhodišča, 
ki jih je na razširjeni seji dne 19. oktobra sprejel za načrtovanje dohodkov in 
izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja za leto 1967, da bi lahko odbor 
do njih zavzel stališče. 

Ker še ni znano, ali bo zveza tudi, za prihodnje leto vztrajala na limitu 
glede stopenj prispevkov za socialno zavarovanje, bi moral predlagatelj pred- 
ložiti Skupščini analizo stanja vseh skladov socialnega zavarovanja, hkrati pa 
tudi jasno povedati, kakšna naj bo udeležba zdravstvenega varstva v narodnem 
dohodku v 'prihodnjem letu. % 

Odbor je ponovno poudaril, da se mora zdravstvena služba intenzivneje 
vključevati v izvajanje reforme. Zato je potrebno, da pristojni organi še z 
večjo odgovornostjo poskrbijo za realizacij o stališč, ki jih je Socialno-zdravstveni 
zbor sprejel za reševanje osnovnih problemov na področju zdravstvenega var- 
stva (izpolnitev organizacije zdravstvene službe, financiranje zdravstvene službe, 
standardi in normativi, financiranje preventive in razširjene reprodukcije in 
tako dalje). 

Zato odbor predlaga zboru, da ne sprejme predloga zakona. 
K temu poročilu 'bom prebral še dodatno poročilo k predlogu zakona o 

najvišji meri, ker je odbor o predlogu zakona ponovno razpravljal na svoji 
zadnji seji. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na podlagi, sklepa 77. seje -dne 2. decembra 1966 razpravljal o 
temeljnih izhodiščih za načrtovanje dohodkov in izdatkov skladov zdravstvenega 
zavarovanja za leto 1967, ki jih je Skupščini SR Slovenije predložil izvršilni 
odbor skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. 

Na tej seji je bil odbor seznanjen z mnenjem odbora Republiškega zbora za 
delo in socialno zavarovanje ter odbora Republiškega zbora za zdravstvo in 
socialno politiko o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti 
stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. Omenjena 
odbora se strinjata s predlogom zakona, naš odbor pa je po ponovni temeljni 
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obravnavi vztrajal na stališču, da predlog zakona ni umesten, in sicer iz raz- 
logov, ki jih je odbor že navedel v svojem prvem -poročilu. Svoje stališče ute- 
meljuje odbor tudi z naslednjimi dejstvi. 

Pristojni zvezni, organi pripravljajo predlog predpisa, po .katerem tudi 
v letu 1967 skupna stopnja vseh prispevkov za socialno zavarovanje in otroški 
dodatek ne bo smela biti višja kot 20,5'%. Obstoja pa tudi stališče, da bi se 
ta skupna stopnja še znižala, da bi lahko federacija zvišala zvezno stopnjo 
proračunskega prispevka in s tem krila svoje obveznosti do skladov dolgoroč- 
nega zavarovanja. 

Skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev bo na seji, 
ki bo predvidoma 14. decembra, sklepala o stopnji osnovnega prispevka za 
invalddskoMpokojninsko zavarovanje ter za otroški dodatek. Predlog je, da bi 
stopnja prispevka za invalidsko-pokojninsko zavarovanje znašala 12,4'%, za 
otroški dodatek pa 2,10%, skupno torej 14,5%. V razdobju zadnjega meseca so 
obstojali različni predlogi glede višine stopnje prispevka za dolgoročno zavaro- 
vanje in za otroški dodatek. Po enem predlogu bi bila potrebna skupna stopnja 
vseh prispevkov v višini 16,6%. Iz navedenega sledi, da stopna osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje torej nikakor ne more biti višja kot 6 %, 
zato je republiški ukrep po limitiranju stopnje brezpredmeten. 

Spričo doslej navedenih razlogov odbor poudarja, da je glede planiranja 
stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje za leto 1967 ustreznejša 
metoda, ki jo nakazuje izvršilni odbor skupščine Republiške skupnosti social- 
nega zavarovanja delavcev Slovenije v svojih izhodiščih za načrtovanje dohod- 
kov in izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja za leto 1967. Po teh izho- 
diščih naj komunalne skupnosti planirajo dohodke na osnovi porasta osebnih 
dohodkov na svojih območjih, izdatke pa na osnovi doseženih oziroma ocenjenih 
izdatkov v letošnjem letu, ki naj se povečajo za odstotek predvidenega porasta 
narodnega dohodka in to na posameznih območjih, pri čemer je treba upoštevati 
zmanjšanje obveznosti skladov glede na novelo temeljnega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju in zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavaro- 
vanja ter zadevne spremembe, ki se predvidevajo še v letošnjem letu. Zato 
odbor ponovno predlaga, da zbor ne sprejme predloga zakona. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim še poročevalca odbora za delo 
in socialno zavarovanje Republiškega zbora, da da poročilo.. 

Franc Leben: Odbor za delo in socialno zavarovanje je kot pristojni 
odbor Republiškega zbora na skupni seji z odborom za zdravstvo in socialno po- 
litiko Republiškega zbora dne 22. 11. 1966 obravnaval predlog zakona o najvišji 
meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje delavcev. Pri tem je odbor upošteval spremembo besedila 3. člena 
omenjenega zakonskega predloga, ki jo je naknadno predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor strinjal z ugotovitvami predlagatelja za- 
konskega predloga o vzrokih, ki narekujejo omejitev stopnje osnovnega pri- 
spevka od osebnega dohodka za zdravstveno zavarovanje v letu 1967 na največ 
6'%. Predlagana višina prispevne stopnje upošteva novelo k zakonu o organi- 
zaciji in financiranju socialnega zavarovanja, s katero so bile zmanjšane ob- 
veznosti skladov zdravstvenega zavarovanja. To dejstvo narekuje, da komunalne 
skupnosti odstopijo ustrezni del osnovnega prispevka delovnim organizacijam 
in to za tisti del, ki se je dosej nanašal na nadomestilo do 3 dni in na zdrav- 
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ljenje z naravnimi faktorji. Prav tako je potrebno pri določanju prispevne 
stopnje upoštevati, da se zmanjšujejo obveznosti skladov zdravstvenega zava- 
rovanja tudi. zaradi povečanja neposredne participacije zavarovancev in bodo 
le-te v bodoče šle na račun osebne potrošnje. 

Odbor ugotavlja, da določena 6 °/o prispevna stopnja dejansko predstavlja 
samo rebalans dosedaj veljavne stopnje in ne zaostritev potrošnje v škodo za- 
varovancev. Dosedanja gibanja izdatkov za zdravstveno zavarovanje pa so- 
časno kažejo, da ti naraščajo hitreje kot narašča narodni dohodek in zato pre- 
segajo naše realne možnosti ter da je zato treba sprejeti ukrepe, da bi se izdatki 
za zdravstveno varstvo prilagodili našim materialnim možnostim. 

Odbor je zato mnenja, da je predpis zgornje meje stopnje prispevka šteti 
samo kot enega od ukrepov za stabilizacijo potrošnje v zdravstvenem zavaro- 
vanju, ki pa ne bo dovolj učinkovit, če ne bodo hkrati podvzeti še ostali ukrepi 
za racionalizacijo potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja in zdrav- 
stvenega varstva. Odbor se zato zavzema za čimprejšnjo realizacijo akcijskega 
programa za ukrepe na tem področju, ki sta ga pripravila republiški sekretariat 
za delo in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno vastvo ter ga sprejel 
Izvršni, svet. Odbor opozarja na pomembnost teh ukrepov, ker bodo v znatni 
meri pripomogli k racionalizaciji organizacije zdravstvene službe in socialnega 
zavarovanja ter k usklajevanju potrošnje na tem področju z današnjimi eko- 
nomskimi zmogljivostmi. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel naslednjo spremembo : 
K 1. členu: V predzadnji vrsti tega člena je črtati besedilo »od 1. decembra 

1966« in ga nadomestiti z besedilom »od 1. januarja 1967«. 
Sprememba je glede na naknadno sporočilo Izvršnega sveta o spremembi 

besedila 3. člena redakcijskega značaja. 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora je prav tako 

mnenja, da se predlog zakona osvoji. 
Odbor za delo in socialno zavarovanje predlaga Republiškemu zboru, da 

predlog zakona sprejme. 

Predsedujoči Tine Remškar : Slišali smo poročila obeh odborov in zato 
pričenjam razpravo. Kdo želi razpravljati? Prosim,. Besedo ima poslanec Prane 
Leben. 

Franc Leben: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona o naj- 
višji meji, do katere se sme določati stopnjo osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje delavcev, se predlaga v sprejem kot posledica rebalansa sredstev 
za zdravstveno zavarovanje delavcev. Ker bodo same delovne organizacije po 
noveli zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja iz junija 
letos, kakor tudi sami zavarovanci v večji meri obremenjeni z dajatvami za 
zdravstveno zavarovanje, se logično kaže potreba po znižanju prispevne stopnje 
za zdravstveno zavarovanje od 7 '°/o na 610/». Da se v bodoče prepreči, prekomerno 
trošenje sredstev za zdravstveno zavarovanje in izdatki uskladijo z materialnimi 
možnostmi naše družbe, je potrebno limitirati prispevno stopnjo. Pri tem se vsi 
zavedamo, da samo limitiranje stopnje še ne daje dovolj garancije za usklajenost 
te potrošnje z materialnimi možnostmi. Vendar s sprejetjem tega zakona se 
hkrati zadolžuje Izvršni svet in ostali republiški upravni organi, da bodo v letu 
1967 stalno spremljali gibanje dohodkov in izdatkov za zdravstveno zavaro- 
vanje, sprejemali še nadalje potrebne ukrepe za racionalizacijo potrošnje, iz- 
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vaj ali že sprejeti akcijski program in tako že vnaprej preprečili, nastanek 
primanjkljajev v zdravstvenem zavarovanju. Prav v tem vidim tudi največji 
pomen predloženega zakona. V primeru odklonitve predloga zakona in če ne 
bodo sprejeti, ostali ukrepi, 'bo v letu 1967 prišlo še do večjih primanjkljajev 
in zadolžitev. Da je temu tako, potrjujejo že letošnji primanjkljaji, pa čeprav 
so nekatere komunalne skupnosti poleg osnovnega .sprejele še dodatni prispevek 
in to celo preko dovoljene višine. 

Z nekontrolirano potrošnjo na področju zdravstva in če ne bomo sprejeli 
ustreznih ukrepov, bi dejansko v letu 1967 omogočili stihijno prerazporeditev 
narodnega dohodka. .Primanjkljaj oziroma povečano potrošnjo- bi morali kriti 
ali z dodatnimi sredstvi narodnega 'dohodka ali pa z izrednim prispevkom za- 
varovancev. Vse to bi, povzročilo še večje politične probleme in nepotrebne 
finančne težave v samem zdravstvu. Politično stališče glede prerazporeditve 
narodnega dohodka pa nam je vsem dovolj znano-. Tudi zdravstvo ne more iti 
mimo gospodarske reforme, ker smo že večkrat ugotavljali, da je zdravstvena 
služba ponekod predimenzionirana in da se le-ta še ni dovolj vključila v izvaja- 
nje gospodarske reforme. 

Od sprejetja gospodarske reforme so ostale družbene službe, ki se finan- 
cirajo iz narodnega dohodka kot na primer šolstvo in tudi občinske skupščine 
začele zmanjševati število zaposlenih, ponekod tudi do 15 '°/o. V zdravstvu pa 
ugotavljamo-, da smo imeli konec junija letos za 1 '%> več zaposlenih od lani pred 
sprejetjem gospodarske reforme. Prav masa osebnih dohodkov pa je v strukturi 
stroškov zdravstvenega varstva najmo-čnejša postavka. 

V zvezi z hmitiranjem stopnje se prav tako pogosto slišijo trditve, da se 
limit postavlja zato, ker se ne zaupa samoupravnim organom na tem področju. 
Mislim, da so takšne trditve in pomisleki, poenostavljeni in enostranski. Samo- 
upravni mehanizem na področju socialnega zavarovanja bo veliko bolj ogrožen 
že v svoji vsebini, če bodo še vnaprej obstojale tendence in pojavi nestabilnosti 
na trgu in v gospodarstvu. V takih razmerah b-odo samoupravni organi imeli 
še manj možnosti za kvalitetno delo kot pri. limitirani stopnji. 

Pogostokrat se ob obravnavi problematike zdravstvenega zavarovanja, še 
posebno ob sprejemanju zakona o najvišji meji, Slišijo p-ripombe, da se zava- 
rovancem zožujejo ustavne pravice na tem področju. Tudi te trditve s-o- zelo 
poenostavi j ene in se pojavljajo kot logičen zaključek linije najmanjšega odpora 
v naporih za uskladitev potrošnje z materialnimi m-ožnostmi naše družbe. Ustav- 
ne pravice naših -državljanov bodo najbolj ogrožene takrat, kadar materialna 
gibanja v .splošni potrošnji ne bodo dosledno potekala v duhu reforme in ne 
bodo usklajena s porastom narodnega dohodka. Dejstvo je, da tudi do sedaj 
vsi, zavarovanci v SRS niso imeli enakih pravic v zdravstvenem zavarovanju. 
Te pravice so bile namreč odvisne o-d višje -ali nižje materialne osnove v po- 
samezni komunalni skupnosti. Na primer v komunalni skupnosti Ljubljana se je 
letos v prvih devetih me-s-ecih na enega zavarovanca zbralo za 21 '%> več sredstev 
za zdravstveno zavarovanje kot pa v komunalni skupnosti Murska Sobota. To 
pomeni, da imajo zavarovanci v komunalni skupnosti Ljubljana »več pravic«, 
kot pa v komunalni skupnosti Murska Sobota. Še posebej zato, ker se je del 
teh pravic razen na račun več zbranih sredstev realizir-al še na račun primanj- 
kljaja, ki ga bo treba pokriti. Menim, da tako sklicevanje na ustavne pravice 
vodi le v večjo zmedo in v poslabšanje položaja na področju zdravstvenega 
zavarovanja. 
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Osnovne vzroke za obstoječe stanje je treba iskati v samem sistemu za- 
varovanja, ki diktira večjo potrošnjo kot so naše realne možnosti. Prav ziaito 
bi čimprej morali sprejeti nekatere sistemske rešitve. Sistemske rešitve bi morali 
sprejeti tudi. za področje dolgoročnega zavarovanja, saj je delež za potrebe 
zdravstvenega zavarovana ob limitirani skupni stopnji 20,5 °/o ozko vezan z 
gibanjem sredstev za dolgoročno zavarovanje. Zato ne morem mimo tega, da 
ne izrečem resne pomisleke tudi na politiko upokojevanja, zlasti administra- 
tivnega. Hočemo izvajati gospodarsko reformo, po 'drugi strani pa imamo vse 
več mladih in za delo še sposobnih upokojencev, ki bremenijo družbene sklade. 
Pristojni činitelji, ki odločajo o teh zahtevah, bi morali razmisliti, da je taksno 
enostransko reševanje v bistvu oportunizem in zelo slaba rešitev, tako za same 
zavarovance kot za celotno družbo. Takšna politika upokojevanja ni v skladu 
z in ten ci jami gospodarske reforme, niti z poznejšimi gibanji, gospodarstva in 
delitev narodnega dohodka. To kaže, da je sedanji sistem pokojninskega za- 
varovanja v določenih komponentah nevzdržen. Po drugi, strani je treba upo- 
števati, da federacija ne razpolaga s sredstvi, da bi lahko krila svoje obveznosti 
po 116. členu zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja in da 
tudi republika še ni izpolnila zadevnih obveznosti do sklada dolgoročnega za- 
varovanja. Da bi federacija ta sredstva dobila, se mora ponovno obrniti na 
gospodarstvo z zahtevo po povečanju prispevkov. To pa zopet ni rešitev. Rešitev 
je treba torej iskati v samem sistemu pokojninskega zavarovanja in tudi tu 
postaviti mejo, do katere se lahko gospodarstvo obremenjuje s tovrstnimi, 
dajatvami. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ker bo poleg predloženega zakona o najvišji 
meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje delavcev, dolžan Izvršni svet in ostali republiški upravni organi 
sprejeti še druge potrebne ukrepe za racionalnejše poslovanje na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja, zato v imenu odbora za delo in socialno zavarovanje 
predlagam, da se predloženi zakon sprejme. 

Predsedujoči T i. ne Remškar: Besedo ima poslanec Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred seboj imam zakon, 
ki posega v samoupravne pravice na področju družbene dejavnosti, kjer je že 
izoblikovan sistem samoupravljanja. Naša naloga je, da ocenimo, ah, je tak, 
v bistvu administrativni ukrep, potreben in upravičen. Ta ukrep je nedvomno 
upravičen le tedaj, če samoupravni mehanizem na področju zdravstvenega za- 
varovanja ni sposoben, da bi. v skladu s cilji reforme sam urejal svoje probleme. 
Upravičen pa je lahko tudi takrat, če se to področje noče vključiti v splošna 
družbena prizadevanja za stabilizacijo našega gospodarskega in družbenega 
sistema. Prav dobro se zavedam, da neurejeni odnosi na področju zdravstvenega 
zavarovanja povzročajo določene ekscese, vendar tako slabe ocene samouprav- 
nim organom na tem področju le ne moremo dati. Za tako oceno tudi. nimamo 
nobenega opravičila, če upoštevamo, v kakšnih pogojih se samouprava razvija. 
Oprostite primerjavi, vendar se mi zdi, da je samouprava na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja že leta in leta v inkubatorju. Živi, je registrirana, ima 
vse pravice do samostojnega življenja, pa ji ne pustimo, da bi jih uveljavila. 
Po lastnih izkušnjah pa lahko trdim, da se je področje zdravstvenega zavaro- 
vanja voljno vključiti v reformna prizadevanja. Mojo trditev potrjujejo letošnje 
izkušnje. Kljub obstoju zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
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osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, so vse komunalne 
skupnosti določile nižjo stopnjo, kakor jo je predvideval zakon. To je bil do- 
govor samoupravljalcev na področju socialnega zavarovanja in ne administra- 
tivni ukrep. Tudi sedaj se ta prizadevanja čutijo-. Samoupravni organi komu- 
nalne skupnosti Murska Sobota že od septembra dalje, s pomočjo medobčinskega 
zdravstvenega centra in zavoda za socialno zavarovanje ter s sodelovanjem za- 
varovancev samih, intenzivno delajo na programiranju sredstev dela in ukrepov 
za leto 1967. Osnovni cilj teh prizadevanj zagotoviti vsaj dosedanji obseg 
zdravstvenega varstva in racionalnejšo potrošnjo. Ob upoštevanju vseh ele^- 
mentov, ki vplivajo na materialno stanje sklada zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvene službe se predvideva, da bi komunalna skupnost v letu 1967 po- 
trebovala 6,5 »/o osnovno prispevno stopnjo. Pri tem smo upoštevali dejstvo, da 
občinske skupščine zmanjšujejo sredstva za preventivo in da so zdravstveni 
zavodi morah prevzeti obveznosti do anuitet. Upoštevali smo spremembe te- 
meljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju in mnenje zavarovancev glede 
kopališko-klimatskega zdravljenja. V mesecu septembru je bila namreč raz- 
pisana anketa med zavarovanci, ki vsebuje med drugim tudi vprašanje o uvedbi 
razširjenega zdravstvenega zavarovanja za kopališko-klimatsko zdravljenje. Re- 
zultat te ankete je, da je 72,7 % anketirancev proti, uvedbi razširjenega zava- 
rovanja v okviru komunalne skupnosti, 56,9 fl/o pa tudi proti ureditvi tega 
vprašanja v okviru delovne skupnosti —: delovne organizacije. Da pa bi, kljub 
temu lahko nudili tovrstno zdravljenje vsaj tistim, ki so takega zdravljenja 
nujno potrebni, predvideva finančni načrt sklada zdravstvenega zavarovanja 
okoli 40 milijonov starih -dinarjev za to zdravljenje, ki bi se izplačevali iz na- 
menskih sredstev za bolnično zdravljenje. Kljub temu pa bi bilo tudi po od- 
bitkih zmanjšanih obveznosti v celotni masi manj- sredstev, kakor je bilo 
sredstev na razpolago v letošnjem letu. V letošnjem letu se namreč porabijo 
vse rezerve, s katerimi je sklad razpolagal. Brez minimalnih rezerv, ki bi jih 
bilo treba med letom ustvariti, pa ni, mogoče nemoteno poslovanje sklada. Pre- 
pričan sem, da ni inia mestu bojazen, da samoupravni organi ne bi bili sposobni 
in voljni urejati teh vprašanj v skladu z intencijami reforme in zato predlog 
zakona res ni potreben. 

Izvršni svet daje k zakonu samo. ekonomsko- utemeljitev. Ta pa, taka 
kot je, ni prepričljiva; ocenimo jo lahko kot nerealno. Res je, da je -dinar 
osnovni kazalec materialnega stanja družbe, pri oceni, družbene zmogljivosti ga 
moramo nujno upoštevati, vendar ne docela samostojno', brez ostalih komponent. 
Taka enostranska ocenitev ne more biti realna. Le zdravstveno stanje človeka 
lahko opravičuje tako ah drugačno višino družbenih sredstev, ne glede na to-, 
kako -družba ta sredstva zbira in od kod jih akumulira. Zbira jih lahko preko 
posebnih, v ta namen ustanovljenih skladov, preko proračunov družbeno-poli- 
tičnih skupnosti, iz sredstev delovnih organizacij ah preko osebne potrošnje. 
V bistvu je vse narodni dohodek. Prav tu pa obrazložitev zakona ni dosledna, 
še manj pa prepričljiva. Soglašam s tem, -da nam je narodni -dohodek glavni 
regulator ne samo -družbene, temveč tudi -osebne potrošnje. Potrošnja na po- 
sameznih poidročjih mora -biti usklajena z -narodnim dohodkom. Pri ugotavljanju 
deleža določene potrošnje v narodnem -dohodku moramo upoštevati celotno po- 
trošnjo in ne samo del te potrošnje. Ker se potrošnja na področju zdravstvenega 
zavarovanja ne financira le iz sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja, tudi 
delež tovrstne potrošnje v narodnem dohodku ni realen, ker je izračunan samo 
na podlagi podatkov republiškega zavoda za socialno zavarovanje. Ta pa raz- 
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polaga le s stroški, realiziranimi preko skladov zdravstvenega zavarovanja. 
Potrošnja preko skladov zdravstvenega zavarovanja ni edina potrošnja za zdrav- 
stveno zavarovanje. Ta potrošnja je v preteklosti zajemala tudi druga sredstva 
in sicer: sredstva delovnih organizacij, sredstva proračunov itd. Izvršni svet pa 
tega ni upošteval, niti ni upošteval premike, ki so na tem področju nastali s 
spreminjanjem sistema financiranja zdravstvenega zavarovanja. 

Naj navedem samo nekatere spremembe: Stroški preventivnega zdrav- 
stvenega varstva so v preteklosti v celoti bremenili proračune družbeno-po- 
liti finih skupnosti, sedaj pa se iz proračunov financira le del preventivne de- 
javnosti, ostalo pa so prevzeli skladi zdravstvenega zavarovanja. Do leta 1962 
so stroške za nadomestilo osebnega dohodka zaradi izostanka z dela zaradi, 
bolezni do 7 dni krile delovne organizacije iz svojih sredstev, potem je to v celoti 
bremenilo sklade zdravstvenega zavarovanja. Preko skladov zdravstvenega za- 
varovanja se od leta 1963 financirajo1 stroški za rehabilitacijo' in zaposlovanje 
invalidov; prej so ti stroški bremenili (direktno sklad dolgoročnega zavarovanja. 

Spremenjene so bile tudi nekatere pravice, podaljšan je porodniški dopust, 
spremembe so v nadomestilih osebnega dohodka, drugačna je participacija v 
primeru zdravljenja V stacionarnem zdravstvenem zavodu, po 60 dneh pa dobi 
polno nadomestilo. Vse to vpliva na delež stroškov v narodnem dohodku preko 
sklada zdravstvenega zavarovanja, vendar se ta delež drugje zmanjšuje. 

Menim, da ni nebistveno tudi vprašanje razširjene reprodukcije v zdravstvu. 
Do nedavnega so ti stroški v pretežni večini, bremenili proračune družbeno- 
političnih skupnosti. Družbeno-politične skupnosti so prevzemale obveznosti, ki 
jih sedaj v večji ah manjši meri prenašajo na zdravstvene zavode. Naj navedem 
samo podatke iz mursko-soboške skupnosti: bivši okraj in pomurske občine so 
najele kredite, po katerih je letno 175 milijonov starih dinarjev anuitet. V letu 
1966 so občine te svoje obveznosti krile le do višine 44 milijonov starih dinarjev, 
kar pomeni, da so ostali del 131 milijonov starih dinarjev morah kriti, zdrav- 
stveni zavodi sami. To pa predstavlja 8 ®/o celotnih sredstev, zbranih z osnovno 
prispevno stopnjo, ali 5 °/o stroškov za zdravstveno varstvo delavcev in kmetov 
na miursko-soboškem območju. To so dejstva, ki bi jih pri programiranju potreb 
in ocenjevanju razpoložljivih sredstev morali upoštevaiti. Upoštevati pa bi mo- 
rali tudi ugotovitve o zdravstvenem istanju prebivalstva v SRS, ki kažejo na 
porast kroničnih bolezni in s tem na porast invalidnih oseb. Veliko družbeno 
škodo lahko naredimo1, če na račun prihranjenega dinarja v zdravstvenem zava- 
rovanju povzročamo 3 ali več dinarjev stroškov v invalidskem zavarovanju. 

Nekaj besed še o ocenjevanju razpoložljivih sredstev v letu 1967. Zdi, se 
mi, da marsikdaj pri ocenjevanju potreb in zmogljivosti, ki služijo za utemelji- 
tev takšnega ali drugačnega ukrepa, uporabljamo subjektivne ocene. Dvornim 
v podatke, da predstavljajo nadomestila osebnega dohodka, ki, gredo po noveli 
zakona v breme skladov delovnih organizacij, V3 vseh nadomestil. Poslužil se 
bom zopet podatka tz mursko-soboške komunalne skupnosti. Tu ta nadomestila 
predstavljajo le 10 °/o vseh nadomestil, ali 18 °/o vseh nadomestil, pri čemer niso 
upoštevana nadomestila za nosečnost in porod, ali 35 °/o nadomestil osebnega 
dohodka za prvih 30 dni bolezni, če ne upoštevamo nadomestila za nosečnost 
in porod. 

Prav tako se sprašujem, -ali bo res realiziran tak prihranek na zdravilih, 
kakor ga prikazuje Izvršni svet. Dejstvo, da negativna lista zdravil vsebuje 
zdravila, katerih cena se giblje od 30 do 540 S dinarjev, ne opravičuje tako opti- 
mističnega ocenjevanja. 
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Ob lanskoletni obravnavi predloga zakona o določitvi najvišje meje, do 
katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje 
delavcev smo dobili podatek, da 9®/o čistih osebnih dohodkov ni obremenjenih 
s prispevki, za zdravstveno zavarovanje. .Letošnja prognoza pa kaže, da je to le 
3'°/o. Ali so res nastale v tam času take spremembe, o tem nimamo nobene 
utemeljitve. Vse to kaže, da predlog zakona ne sloni na objektivnih ocenah in 
nam lahko njegova uveljavitev povzroči precejšnje težave. 2e sedaj ugotavljamo, 
da dodatni prispevek ne služi več svojemu namenu, temveč je postal stalni vir 
dohodkov sklada zdravstvenega zavarovanja. Nevarnost pa je, da to postane 
tudi. izredni prispevek. S tem pa zaželenega cilja po vsej verjetnosti nismo 
dosegli. 

Ker so samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja pred neposredno 
odločitvijo, ker morajo do konca leta sprejeti sklepe o določitvi osnovne pri- 
spevne stopnje za zdravstveno zavarovanje in za te sklepe dobiti pred novim 
letom tudi pristanek družbeno-političnih skupnosti, predlagani amandma k 
1. členu predloga zakona, ki se glasi: v zadnjem stavku naj se besedilo »sme 
znašati 1. od januarja 1967 največ 6°/o od osnove, od katere se obračunava 
prispevek za zdravstveno zavarovanje«, nadomesti z besedilom »sme znašati od 
1. januarja 1967 največ 6,5 '°/o od osnovne stopnje, od katere se obračunavajo 
prispevki za zdravstveno1 zavarovanje.« Stopnjo med 'letom lahko še zmanjšamo., 
če ugotovimo, da so podatki oziroma ocena, ki jo je dal Izvršni svet, realni 
in da bomo dosegli, take prihranke z zmanjšano stopnjo tudi med letom. Na- 
sprotno pa med letom ne moremo zvišati stopnje, kar pomeni, da eventualni 
primanjkljaj lahko krijemo le po določbi 84. člena, to je z izrednim prispevkom 
od neto osnov ali pa od skladov delovnih organizacij. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanec Pušenjak. 

Rado Pušen jak: Tovarišice in tovariši! Pridružujem se amandmaju, 
ki ga je predlagal tovariš Štefan Sreš in z njegovo utemeljitvijo1. 

Bistvo amandmaja je torej v tem, da naj bi se z zakonom o najvišji meji,, 
do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje, stopnja znižala namesto za 1 '%>, za 0,5 %>. Mislim, da bi bilo dobro, da 
bi določili to razdobje samo za pol leta, zaradi, določenih nalog in priprav, ki 
bi jih bilo treba opraviti za nadaljnjo akcijo. V principu se strinjam s tem, 
da se izdatki za zdravstveno zavarovanje uskladijo s sedanjimi možnostmi in 
da se za dosego tega cilja poslužujemo tudi administrativne poti., če se tega ne 
da doseči s sodobnejšimi ukrepi. Smatram, da je ukrep, ki ga predlaga Izvršni 
svet, vendarle prenagel in preoster, kar zna povzročiti več negativnih kakor 
pozitivnih posledic in kar utemeljujem z naslednjim-: 

Zmanjšanje stopnje od 7 na 6®/o znaša 14,3 °/o vseh sredstev v primerjavi 
s predvidenimi dohodki vseh skladov zdravstvenega zavarovanja, za letošnje leto 
bi znašalo to znižanje v absolutnem znesku približno 11 milijard S dinarjev. 
Tak radikalni ukrep že po samem prikazu materialnega poslovanja zdravstvenih 
zavodov v prvem poletju 1966 z oceno poslovanja do konca 1966. leta, ki nam 
je bil predložen, ni niti najmanj primeren. Podatki nam nudijo prej zaskrblju- 
joče stanje, kakor pa ugodno situacijo. Nadalje prikazujejo finančni rezultati 
zdravstvenega zavarovanja po posamezni komunalni skupnosti, da nobena skup- 
nost ne bo izkazovala 31. 12. 1966 presežka, temveč primanjkljaje. Večje število 
zdravstvenih zavodov izkazuje za obdobje devet mesecev letošnjega leta izgubo, 
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razen zdravstveni zavodi na področju regij Maribora in Murske Sobote. To 
stanje tudi 31. 12. 1966 verjetno ne bo drugačno. Izgleda, da je več zdravstvenih 
zavodov, ki v bilanci izkazujejo izgubo, kakor vseh drugih gospodarskih orga- 
nizacij. Sicer pa analiza poslovanja zdravstvenih zavodov ne prikazuje naj- 
važnejših elementov gospodarjenja, na primer: povprečne osebne dohodke, do- 
hodke skladov in tako dalje. Ti elementi bd bili, dovoli prepričljivi, da bi lahko 
z odgovornostjo za posledice sprejeli tako velik poseg v gospodarjenje zdrav- 
stvenih zavodov. O večjem znižanju te stopnje bomo lahko razpravljali šele 
takrat, ko bomo imeli na voljo bilance zdravstvenih skladov in zdravstvenih 
zavodov za letošnje leto. Menim., da je treba tistim zdravstvenim zavodom, ki 
so zavarovancem dejansko potrebni, zagotoviti tolikšne dohodke, da bodo mogli 
vsaj ob pogojih združevanja sredstev sami skrbeti za najnujnejšo razširjeno 
reprodukcijo. Ne smemo prezreti dejstva, da je zraslo v zadnjih letih tudi v 
gospodarsko šibkih občinah precej zdravstvenih objektov ob zelo težkih pogojih 
kreditiranja. Ostra politika zniževanja stopnje za zdravstveno zavarovanje bi 
povzročila, da bi morale občine same plačevati anuitete za posojila, ki so jih 
najele za gradnjo zdravstvenih domov. S tem bi. zašle občine v nevzdržen go- 
spodarski položaj. Tudi iz tega razloga ne bi. mogli sprejeti znižanja stopnje 
od 7 na 6 %>. 

Pri načrtovanju dohodka zdravstvenega zavarovanja naj se upošteva iz- 
hodišče, da bodo znašali v letu 1966 skupni osebni neto 'dohodki, 5 milijard 
N dinarjev, v letu 1967 pa bi znašali 5,5 milijard N dinarjev, kar pomeni, da se 
predvideva zvišanje za 10 °/», dočim naj bi. se znižala sredstva za zdravstveno 
varstvo za 14,3 °/o. V letošnjem letu se je povečala produktivnost v Sloveniji 
približno' za 4 °/o. Znano nam je, da se je letos v Sloveniji marsikje odstopilo 
od načela, da mora imeti vsako povečanje osebnih dohodkov kritje v proiz- 
vodnji oziroma v produktivnosti. Toda kljub temiu ni izgledov, da bo letos 
dosežena predvidena stopnja povečanja osebnih dohodkov. Prav gotovo se ne 
bomo smeli v nagrajevanju zgledovati po nekaterih trgovskih podjetjih. Dvom- 
ljivo pa je, da bi dosegli v zdravstvu povečanje osebnih dohodkov v letu 1967 
za 10 °/o. Toda to povečanje je razumeti, kot povprečno povečanje v celem letu. 
Povsem nerealno je torej, da bi to povečanj"e nastopilo že v prvih mesecih leta. 
Prav gotovo pa ne bo nastopilo že v januarju in februarju 1967. leta, temveč 
delno šele v marcu 1967 in kasneje ob četrtletnih bilancah. Zato bodo izkazale 
bilance zdravstvenih zavodov v prvem razdobju leta velike primanjkljaje. S 
tem bo zdravstvo zašlo v večje težave, kar bo imelo neizogibno določen nega- 
tiven vpliv tudi, na zdravljenje zavarovancev. 2e sedaj obstojajo precejšnje 
razlike v potrošnji na zavarovano osebo, o čemer je že prej nekdo govoril. Na 
območju skupnosti Ljubljana je znašala potrošnja na zavarovanca 61 700 S din, 
v Murski Soboti 42 200 S din. Te razlike je treba analizirati in podvzeti ukrepe, 
da se postopno zmanjšujejo. V pogojih prevelikega in prenaglega znižanja 
stopnje zdravstvenega zavarovanja pa se bodo razlike le povečevale. Znižanje 
obveznosti skladov zdravstvenega zavarovanja v letu 1967 ne more kriti izpada 
v dohodkih, saj je v pretežni meri veljalo to znižanje tudi že letošnje leto. 

Menim, da bi lahko sprejeli za obdobje prvega polletja 1967 znižanje stopnje 
od 7 °/o le na 6,5 '"/o oziroma namesto za 1 °/o le za 0,5!%. Medtem bodo na raz- 
polago bilance skladov in zdravstvenih zavodov in bomo lahko pripravili vse 
potrebne ukrepe za racionalizacijo potrošnje zdravstvenega zavarovanja in 
zdravstvenega varstva tako, da bi lahko pristopih k nadaljnjemu znižanju stop- 
nje v drugem polletju 1967. V prvem polletju 1967 je bilo treba izdati zakon o 
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organizaciji zdravstvene službe. Brez tega prav gotovo ne bomo prišli v dogled- 
nem času do takšne organizacije zdravstvene službe, ki bi zagotavljala boljšo 
kvaliteto uslug in poslovanje s čim manjšimi stroški.. 

Notranjih rezerv je v zdravstveni službi še vedno veliko. Veliki disproporci 
v poslovanju zdravstvenih zavodov v prvem polletju 1966 že sami dokazujejo, 
da gospodarnost v mnogih zavoidih ni na doistojni višini. Zatorej se po nepo- 
trebnem potroši veliko sredstev za preveliko število samostojnih zdravstvenih 
organizacij. 

Samo na področju komunalnega zavoda Maribor je na primer 10 samostoj- 
nih zdravstvenih domov, 9 obratnih ambulant, na vsakem sedežu je samostojna 
lekarna, ambulanta itd. 

Z debirokracijo poslovanja zdravstvenih ustanov se 'dejansko še ni pričelo. 
Zavoljo tega ni čudno, da je vseh zaposlenih v zdravstvu na primer v pode- 
želskih občinah celo 4 do- 5-krat več kakor pred vojno in to praktično pri 
enakem številu zdravnikov. Ce sprejme Skupščina predloženi amandma, bi bilo 
treba zadolžiti odgovorne organe, da pripravijo v naslednjih mesecih predloge 
za kompleksno rešitev problemov socialnega zavarovanja v Sloveniji. Pridružu- 
jem se predlogu tovariša Sreša in predlagam, da se predlagani amandma 
sprejme. 

Predsedujoči Tine Remškar: Zaradi hitrejšega postopka bi prosil, 
če ima še kdo kakšen amanidma, naj ga predlaga, da bi potem odbori in Izvršni 
svet lahko do amandmajev zavzeli stališče. 

2eli še kdo predložiti kakšen amandma? (Ne javi se nihče.) S tem seveda 
ni rečeno, da bi ne bilo mogoče tudi pozneje predlagati amandmajev, če bi kdo 
imel to za potrebno1. 

Odrejam pol ure odmora in prosim pristojna odbora in Izvršni svet, da o 
amandmajih razmislijo. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.15.) 

Predsedujoči Tine Remškar: Nadaljujemo skupno sejo. Besedo ima 
Stane Šelih. 

Stane Selih: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker je pred vami obraz- 
ložitev predloga zakona o limitirani stopnji za zdravstveno zavarovanje in ker 
smo že slišali obrazložitev predstavnika izvršnega sveta ter v pričakovanju, da 
bomo ob sprejemanju 5-letnega načrta družbenega razvoja podrobneje govorih 
o zdravstvenem stanju naših občanov, o uspehih na tem področju in o bodoči 
politiki razvoja, nimam namena diskutirati o nekaterih načelnih vprašanjih, 
zakaj imamo tako razvito materialno bazo zdravstvene službe in kateri so 
okvirni problemi, ki jim moramo posvetiti vso pozornost, da bomo perspektivno 
lahko začrtali našo pot razvoja. 

Svojo razpravo bi rad omejil predvsem na nekatera vprašanja, ki se mi 
zdijo v sedanji situaciji pomembna. Podatki in analize o zdravstvenem stanju 
prebivalstva dovoljujejo zaključek, da smo na področju zdravstvenega varstva 
v naši republiki že dosegli raven srednje razvitih držav in da se po nekaterih 
kazalcih o zdravstvenem stanju prebivalstva, približujemo celo visoko razvitim 
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državam. Te uspehe je treba še toliko bolj poudariti, če upoštevamo, da živimo 
zelo neurbanizirano in da hitremu gospodarskemu in družbenemu razvoju sledi 
tudi spremenjena obolevnost. Ta dejstva in doseženi, uspehi odpirajo nove pro- 
bleme, ki terjajo od zdravstvene službe na marsikaterem področju kvalitativno 
spremenjen pristop k novim problemom. 

Ko govorimo o slabostih na tem področju, smo čestokrat premalo rado- 
darni s priznanjem zdravstvenim delavcem za njihove uspehe in prizadevnost, 
ki jo kažejo v izvrševanju svojega poslanstva. Zato bi rad poudaril, da ne 
smemo pavšalno ocenjevati, uspehov in slabosti, ker nas tak način ocene lahko 
pripelje do stališč, ki zameglijo pozitivna prizadevanja na tem področju. Menim, 
da ne bom povedal nič novega, če rečem, da reforma ni enkratni družbeni 
ekonomski ukrep, in da zato tudi ni mogoče pričakovati., da bomo s čarobno 
palico vse slabosti na področju zdravstva rešili čez noč. Strinjam se, da za- 
ostreni pogoji gospodarjenja tudi na tem področju silijo k hitrejšemu reševanju 
boljše organizacije zdravstvene službe, načina financiranja in oblikovanja delitve 
dohodka in kar je zelo važno, ustvarjajo drugačno vzdušje za rešitev marsika- 
terih problemov, ki smo jih v prejšnjih časih odlagali, ali iz takih ali drugačnih 
razlogov polovično reševali. 

Dovolite mi (krajši razplet misli o stališču, 'ki se je danes izoblikovalo, nam- 
reč, da je treba potrošnjo za zdravstveno varstvo uskladiti z dejanskimi mož- 
nostmi in da je mogoča rast te dejavnosti le v skladu z rastjo nacionalnega 
dohodka. Ce skušam odgovoriti, kaj tako stališče pomeni, in kakšne konsek- 
vence iz njega izhajajo, potem moramo imeti pred očmi med drugim naslednja 
dejstva in okoliščine. 

V povojnem obdobju smo iz utemeljenih razlogov vlagali izdatna sredstva 
v izgradnjo zdravstvenih objektov v opremo in kadre. Ta vlaganja so iz leta 
v leto zelo nihala in smo živeli v psihozi, da je treba porabiti vsako leto po 
možnosti vse, kar je na razpolago, v bojazni, da v prihodnjem letu sredstev 
morda ne bo. Tak način vlaganja nas čestokrat postavi v situacijo-, da nismo 
bih sposobni vseh sredstev porabiti. Zaradi ne dovolj izdelanih načrtov in pro- 
gramov so se včasih stvari odvijale stihijsko in v zvezi s tem seveda tudi 
neracionalno. Posledica je bila, da smo včasih tudi zaradi prevelike iniciativnosti 
ožjih družbeno-političnih skupnosti vlagali preveč v stavbe in tja, kjer ni bilo 
najbolj potrebno. Stroški za zdravstveno varstvo so v preteklem desetletnem 
obdobju naraščali letno v povprečju za nekaj nad 24fl/o. Analize tega gibanja 
nam kažejo, če upoštevamo inflacijska gibanja v tem razdobju, po podatkih 
zveznega zavoda za statistiko, da je 7°/o šlo na račun razvrednotenja kupne 
moči dinarja, in nekaj čez 17 °/o na račun povečanja obsega in kvalitete zdrav- 
stvenih storitev. Seveda velja to kot 10-letni trend, ki je nihal v posameznih 
letih, pri čemer je zanimivo, da ta nihanja kažejo precejšnjo stalnost. Ta po- 
datek namreč navajam predvsem zaradi tega, ker bi rad prikazal, kaj pomeni 
stališče, da bodo rastla sredstva za zdravstveno varstvo v skladu z rastjo 
nacionalnega dohodka. Dobrine, ki jih nudi ta dejavnost, so tako humane in 
pomembne za našo produktivnost ter srečno življenje. Od zdravstvenih delavcev 
je težko pričakovati, da bodo s polnim razumevanjem sprejeli določene ome- 
jitve na tem področju, namreč, da ni mogoče daiti našim občanom vsaj tisto, 
kar znajo in kar nudijo drugod po svetu, zlasti še, ker smo živeli v obdobju 
širokega financiranja zdravstvenega viarsitva, v katerem je prevladovalo pre- 
pričanje, da mora vsak občan dobiti vse, ne da bi, pri tem razmišljal, koliko 
kaj stane. Ta dejstva nam v precejšnji meri tudi preprečujejo pot do spoznanj, 
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da gre za en nacionalni dohodek, s katerim pokrivamo tudi -druge družbene po- 
trebe in seveda omogočamo nadaljnjo rast našega gospodarstva. Prepričan sem, 
da je preoptimistično pričakovati, da bi katerakoli družbena služba ali pa tudi 
gospodarstvo bilo absolutno zadovoljno z obstoječo ali predvideno razdetivijo 
nacionalnega dohodka. Verjetno bo vsak prizadet, predvsem pa tisti, ki se bo 
preveč prepuščal čustvom in premalo ekonomski logiki, ker bo seveda živel v 
prepričanju, da je pač mačehovsko obravnavan. 

Kakorkoli je čustveno neprijetno, da moramo potrošnjo za zdravstveno 
varstvo prilagoditi našim materialnim možnostim, zlasti še, če smo prepričani, 
da so potrebe veliko večje, se mi pa zdijo predlagana sredstva za zdravstveno 
varstvo edino sprejemljiva. Prepričan sem, da bi želeli dati več, kar pa seveda 
ni želja samo zdravstvenih delavcev, ampak vseh občanov naše Socialistične 
republike Slovenije, vendar nam materialne možnosti tega ne dopuščajo, saj 
drugačne rešitve nosijo v sebi nevarnost, da ne bomo dosegli ciljev, ki smo 
si jih z gospodarsko reformo zastavili. Če je tako, potem se mi takoj postavi 
vprašanje, kaj temu sledi. Nedvomno bodo sistemske rešitve postavile drugačne 
relacije med družbo in zdravstveno službo, oziroma pravilneje povedano med 
občana in zdravstvenega delavca. V sedanji situaciji pa moramo poleg iskanja 
sistemskih rešitev hitreje sprejeti, nekaj uikrepov in se sprijazniti z določenimi 
dejstvi. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je naredil prikaz 
materialnega poslovanja zdravstvenih zavodov za prvo polletje 1966 z oceno 
tega poslovanja do konca tega leta. V tej analizi med drugim ugotavljamo, da 
se je dinamika potrošnje veliko 'bolj umirila kakor v drugih republikah in da 
ima pri tej potrošnji sredstev samo 20 zdravstvenih zavodov primanjkljaj. 
Pričakujemo, da se bo število deficitarnih zdravstvenih zavodov, ki bodo zaklju- 
čili poslovanje z izgubo, konec leta še zmanjšalo. Analize 9-mesečnega poslo- 
vanja kažejo, da so naša predvidevanja točna, ker imamo ob zaključku 9-meseč- 
nega poslovanja letos samo še 11 zdravstvenih zavodov v deficitu. Ves deficit 
znaša komaj nekaj več kot 111 milijonov starih dinarjev. Nekateri majhni 
zdravstveni zavodi so izkazali približno 200 tisoč starih dinarjev izgube, neka- 
teri pa celo samo po 5000 ali 6000 S dinarjev izgube. Večjo izgubo imata le 
dva zdravstvena zavoda, in sioer zdravstveni dom Vič, ki ima 61 milijonov, 
in pediatrična klinika v Ljubljani, ki ima 41 milijonov starih dinarjev izgube. 

V tej analizi tudi opozarjamo, da občinske skupščine ne izpolnjujejo vseh 
z zakonom predpisanih obveznosti na področju preventive in funkcije centra. 
Saj so v letošnjem letu dale približno 25 %> manj sredstev kakor lani. Dalje 
ugotavljamo, da so se terjatve zdravstvenih zavodov povečale od 79 milijonov 
N din v prvem polletju lanskega leta na 106 milijonov N din v prvi polovici 
letošnjega leta ali za 33'%. Vse to nujno povzroča finančne težave v poslovanju 
komunalnih zavodov. Čeprav smo računali s težavami in se tudi zavedali., 'da 
bo treba hitreje poiskati ukrepe za saniranje oziroma oblažitev tega stanja, 
iščemo danes krivca za tako stanje in včasih preveč zanemarjamo iskanje pred- 
logov za izboljšanje organizacije zdravstvene službe ter načina njenega financi- 
ranja. Predvsem pa preveč poudarjamo, da je izhod samo v zmanjšanju pravic 
občanov in nasprotno premalo, da pravzaprav gospodarska reforma zahteva od 
nas, da moramo tudi pri istih sredstvih ustvarjati več. Kakor zdravstvo tako 
so tudi vse druge družbene dejavnosti v času inflacijskega obdobja poslovale 
na bolj liberalen način, sedanja situacija pa terja, da moramo gospodariti s 
sredstvi, ki so na razpolago. 
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Republiški sekretariat je pripravil v smislu akcijskega programa, ki ga 
je sprejel Izvršni svet in tudi odbor za zakonske in druge predloge Socialno- 
zdravstvenega zbora, vrsto predlogov glede izboljšanja organizacije zdravstvene 
službe in njenega financiranja in jih bo čez nekaj dni predložil Skupščini in 
Izvršnemu svetu. Poudarjam, da so o teh predlogih že poprej razpravljali tudi 
republiški zdravstveni center in predstavniki medobčinskih zdravstvenih cen- 
trov. Vsaj nekaj od teh predlogov so v načelu že sprejeli. Pri tem je bilo izra- 
ženo mnenje, da je to pot, po kateri bi se dalo stvari reševati. 

Zavedamo se, da predlagani ukrepi še zdaleč ne rešujejo vseh problemov, 
vendar smo prepričani, da bodo pokazali pot, ki jo je treba nadaljevati in po 
kateri je mogoče, ob podpori družbeno-političnih skupnosti doseči izboljšanja 
na področju večje aktivnosti zdravstvenih centrov. 

Na zaključku mi dovolite, da pojasnim še določene stvari. Zaradi povedanih 
stališč našega sekretariata se danes vse preveč poudarja, da je potrebno poiskati 
krivca. Predvsem se s prstom kaže na republiški sekretariat za zdravstvo 
zaradi stališč, ki jih včasih ta zastopa. Vendar menim, da danes ne gre za 
vprašanje, ali bo stopnja 5,8 °/o ali 6,3, ampak menim, da gre, za družbeno od- 
ločitev, o kateri smo na tem forumu že večkrat razpravljali. Ce smo vsi pre- 
pričani, da je to res maksimalna pot naše 'družbe, potem predlagam, da se na 
tej relaciji in v okviru tega dogovorimo, seveda z jasno podčrtanim predlogom 
in stališčem, da to pomeni orientacijo oziroma izhodišče za neko daljše obdobje, 
iin da bomo morali poslovati v okviru sredstev in v skladu z rastjo nacionalnega 
dohodka. 

Strinjam se, da je marsikdaj treba kritizirati naš republiški sekretariat. 
Toda rad bi pred tem forumom, ki verjetno ni o vseh stvareh na področju zdrav- 
stva dovolj informiran., pojasnil tole. Danes imamo v Sloveniji takšno situacijo, 
da je poleg republiškega sekretariata za zdravstvo še vrsta institucij, ki so se 
dolžne profesionalno ukvarjati z organizacijo zdravstvene službe. V nekaterih 
ukrepih smo sicer predlagali določene spremembe in določeno koncentracijo 
kadrov, da bi organe, ki se ukvarjajo z organizacijo na področju zdravstva, 
skušali bolj koncentrirati na enem mestu. Ko bomo razpravljali o teh ukrepih, 
boste videli, da bi lahko marsikaj prispevali k ureditvi določenih stvari. Rad 
bi povedal le to, da imamo danes v Sloveniji 9 zavodov za zdravstveno varstvo, 
ki opravljajo funkcijo organizatorjev zdravstvene službe oziroma funkcijo cen- 
trov. Zdi se nam, da je teh zavodov preveč in smo že enkrat povedali, da jih je 
7 dovolj; morda je celo to število preveliko. Vseskozi smo zatrjevali, da je to- 
ekstenzivno širjenje, ko sta se ustanovila še dva nova zavoda za zdravstveno 
varstvo. 

Postavlja se vprašanje, ali bo zdravstvo s tako odmerjenimi sredstvi lahko 
izhajalo. Podatki, ki jih imamo na razpolago, in predlogi, za katere mislimo, 
da jih je mogoče realizirati, kažejo, da bi zdravstvo lahko izvrševalo svojo 
funkcijo ne da bi. bilo zdravstveno varstvo naših občanov prikrajšano. 

V tem parlamentu imate peticije zdravstvenih institucij iz območja tistih 
komunalnih skupnosti, ki ustvarjajo največji dohodek na zavarovano osebo. 
To pomeni, da imamo največje probleme na področju zdravstva na tistih ob- 
močjih, kjer ustvarjamo največji dohodek na zavarovano osebo. Mislim, da to 
nekaj pove in da narekuje tudi določene zaključke. Mislim pa tudi, da ni tako 
težka situacija na področju zdravstva, kot se prikazuje našim občanom 
Situacija je finančno težlka, vendar ne tako, >da občani ne bi dobili svojega 
zdravstvenega varstva. 
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Povedati pa moram še to, -da hkrati ugotavljamo, da kljub koncentraciji 
zdravstvene službe v območju komunalne skuipnosti Ravne na Koroškem, Kranj 
in Ljubljana pacienti prav tako dolgo čakajo na zdravstvene usluge kakor v 
drugih komunalnih skupnostih, kjer imajo veliko manj dohodkov na zavarovano 
osebo. Ce želimo«, da bomo čim hitreje in mislim, da nas v to sili ekonomska 
logika — uskladili našo potrošnjo z materialnimi možnostmi, potem ne bi 
smeli s prstom kazati samo na sekretariat, ki. naj nekaj oidloči. Republiški se- 
kretariat lahko samo predlaga; zato sprejemamo kritiko, da smo bili premalo 
energični in da smo premalo javno povedali določene stvari, ki smo jih držali 
le v pisarni ali pa v krogu ožjih zdravstvenih delavcev. V bodoče bomo skušali 
javno pokazati na določene slabosti, ker smo prepričani, da bodo tudi, v tako 
zaostreni situaciji na naši strani tisti zdravstveni delavci, ki želijo dobro delati 
in ki tudi dobro delajo. Za tiste, ki pa iščejo izhod samo v nekem statusu, je 
pa seveda vprašanje, kako naj se tem stvarem prilagodijo. Ce hočemo to do^ 
seči, je predpogoj, da bomo določene stvari postavili tako, kakor smo jih že svoj 
čas v vrstah zdravstvenih delavcev. 

Mislim, da ne drži očitek, da na področju zdravstva nimamo jasne politike. 
Uspehi na področju zdravstva kažejo-, da točno vemo, kaj želimo v razvoju 
zdravstvenega varstva naših občanov in da so dosedanji uspehi vredni samo 
pohvale. Zato je treba glede tega izreči priznanje zdravstvenim delavcem. 
Mislim, da tudi ni res, da nimamo koncepta, kako naj se v sedanjem sistemu 
financira zdravstveno varstvo. Mnogi zdravstveni delavci se bodo spomnili, da 
smo v tej zvezi konzultirali nad 350 zdravstvenih delavcev v Sloveniji in da so 
se strinjali s koncepti, da socialno zavarovanje v nekem smislu predstavlja, 
in to nam današnji predpisi omogočajo, zbiratelja sredstev in bankirja. Na drugi 
strani pa je treba točno povedati, s kolikimi sredstvi razpolagamo in da je 
zdravstveni center tisti, ki naj izoblikuje kriterije financiranja zdravstvenega 
varstva; poudarjam predvsem zdravstvenega varstva ne pa zdravstvenih zavo- 
dov kot se ponekod danes dela. 

Moram povedati tudi to, da se danes očita, da nismo dosegli uspehov na 
področju financiranja zdravstvene službe. Poglejte, vsa Jugoslavija še vedno 
išče rešitev, v naši republiki pa imamo dva sistema, to je mariborskega in 
celjskega, ki si niti, nista tako razhčna. Gre le za to, da komunalne skupnosti 
spoznajo nujnost aplikacije tega sistema, kajti celo tiste skupnosti, ki so ta 
sistem vsaj do polovice akceptirale, nimajo skoraj več nobenih problemov. Ce 
želimo to doseči, potem bo moral ne samo medobčinski zdravstveni center, 
ampak tudi republiški zdravstveni center, pri katerem je zaposleno 150 ljudi, 
v večji meri svoje kadre usmerjati predvsem na področje organizacije zdrav- 
stvene službe. 

Vse to pa seveda lahko dosežemo-, če bodo družbeno-politične skupnosti, se 
pravi, občinske skupščine in pa vi tovariši poslanci, podprli določene iniciative 
zdravstvene službe. Moram povedati, da vi že danes poznate vrsto konkretnih 
predlogov, kjer smo predlagali ukinitev določenih zdravstvenih institucij, ali 
pa spremembo njihove namembnosti. Vendar so vse te stvari ostale v ožjem 
krogu, ker čestokrat nismo dobili dovolj podpore s strani družbeno-političnih 
skupnosti. 

Mislim, da ne gre toliko za vprašanje, ali nekaj sredstev več ali manj. 
Menim, da vsi podatki in vse materialne analize kažejo, -da bomo vendarle 
lahko prišli skozi, seveda ob pogoju, da bomo ob zaostreni finančni situaciji 
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vsi veliko hitreje iskali ustrezne rešitve tam, kjer se nam stvari zaostrujejo. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Eemškar: Besedo ima dr. Drago Plešivčnik. 

Dr. Drago Plešivčnik: Tovariši poslanci! Ker sta 2. in 3. točka 
današnjega dnevnega reda združeni na skupni seji obeh zborov, mi naj tovariši 
iz Republiškega zbora ne zamerijo, da se bo del mojih izvajanj nanašal le na 
Socialno-zdravstveni zbor. 

Menim, da je prav, ko se je naš zbor danes .sestal po dolgih ali skoraj 
predolgih počitnicah, da obravnava sedanjo finančno krizo skladov zdravstve- 
nega in socialnega zavarovanja, težave in položaj zdravstvene službe in njenih 
izvajalcev s pozicij narodnega zdravja. 

Od zadnjega sklica do danes je bila to vsebina številnih razprav od pomen- 
kov za vogali, do pogovorov na občinskih skupščinah, na -Izvršnem svetu, 
skupščinskih odborih in komisijah. Včasih je prišlo do želenih konfrontacij 
med zastopniki socialnega zavarovanja in zdravstvene službe. Prišlo je do 
konfliktov med tako imenovano zunanjo in hospitalno zdravstveno službo itd. 
V tej množici mnenj se je čutilo pomanjkanje jasnih stališč še do nekaterih 
vprašanj našega za zdravstvo in socialna vprašanja specializiranega zbora. 

V zadnjih mesecih je bila zdravstvena služba in njena organizacija deležna 
najrazličnejših kritičnih razglabljanj z dobronamernimi težnjami pa tja do 
pravih izbruhov, neodgovornih namigovanj, klevet in obtožb. Predvsem v prvih 
mesecih so se te razprave včasih izrodile skoraj v obdolžitev, kot da je zdrav- 
stvena služba in njena organizacija nacionalni parazit, kriv za marsikaj, kar ni 
v deželi dobrega, da živi ta služba od neupravičeno dotiranih finančnih sred- 
stev, katere si z veliko roko deli kot osebni dohodek in je glavni krivec za na- 
stale deficite v skladih zdravstvenega zavarovanja. Ti neutemeljeni napadi naj 
vsaj pri dobronamerni kritiki prenehajo zaradi naslednjega dejstva: 

Iz skladov zdravstvenega zavarovanja dobivajo zdravstveni delavci le svoje 
osebne dohodke. Ti so pod stalno družbeno kontrolo in je znašal povprečni 
dohodek v zdravstvu, kljub zelo visoki produktivnosti, v juniju 1966. leta, 
92 500 starih dinarjev. S tem niso prekoračene družbene norme. Posameznih 
ekscesov ne velja posploševati. Vse ostalo iz skladov zdravstvenega zavarovanja 
je bilo porabljeno za zavarovanca. 

Drugi očitek: zdravstvena služba neracionalno gospodari z zaupanimi sred- 
stvi, vsako leto dobi več denarja,, do uslug pa se pride vedno težje. Nekaj 
resnice je na tem, zlasti če dodamo: zdravstvena služba neracionalno gospodari 
»v španoviji« z zavarovancem. 

Poglejmo pa še drugo plat te medalje. Res je, da je bilo za zdravstvo v tem 
letu zbrano, kljub znižani prispevni stopnji, več denarja kot lani; za prvo pol- 
letje letos beremo v našem gradivu skoraj 300 milijonov N dinarjev, kar pomeni 
skoraj 15 fl/o več kot v preteklem letu. Zdravilišča niso upoštevana. Če pa hkrati 
priznamo zvišanje cen v istem obdobju, potem izgledajo indeksi zvišanja cen 
med aprilom 1965 in aprilom 1966. leta takole: industrijski izdelki 134, živila 
139, vrtnine 161, sadje 155, higienske potrebščine 160, kurivo 156. Tudi cene 
zdravilom so se zvišale, prav tako vodarina. Ce pomislimo sedaj na strukturo 
izdatkov, zlasti v stacionarnih zdravstvenih zavodih, kjer predstavljajo ma- 
terialni izdatki visoko postavko, potem lahko evidentno zaključimo, da je bila 
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gospodarska moč letošnjega denarja bistveno manjša kot to izgleda, če upošte- 
vamo le njegovo nominalno zvišanje. 

Tretji očitek: zdravstvena služba je nepravilno organizirana, saj hočejo 
imeti v vsaki vasi zdravstveni dom ali celo bolnico. Tudi za to se obtožujejo 
zdravstveni delavci. Mislim, da ni med nami nihče tako mlad, da se ne bi jasno 
spominjal naše splošne družbene orientacije v tem pogledu; razen tega, deloma 
taka orientacija še danes obstaja. Ta je namreč zahtevala, da naj se zdravstvena 
služba čimbolj približa zavarovancu, ne samo v obliki ambulante, raznih posve- 
tovalnic, dispanzerjev, marveč naj v vsako hišo hodi ena ali celo več patro- 
nažnih sester, vse prebivalstvo naj bo' pod stalno zdravstveno' kontrolo itd. 

Zdravstvena služba je le toliko* kriva, da je sledila tem težnjam družbe in 
široko razvila mrežo zdravstvenih institucij. Zato ni prav, da se za to stanje 
graja le ona, včasih celo s trditvijo, da je to razvijala zaradi honorarnih za- 
poslitev. 

Nastane tudi vprašanje, ali je taka organizacija tudi zares slaba. Cu upo- 
števamo podatke, ki daljnoročno presojajo učinke dejavnosti zdravstvene službe, 
potem vsi vemo, da so bili v Sloveniji kljub opisani organizaciji doseženi veliki 
uspehi. Zato je verjetno bolj točna ugotovitev, da naša sedanja organizacija 
niti ni tako slaba, ampak le, da je za naše gospodarske zmogljivosti predraga. 
Ce je res tako in v to verjamem, potem je reorganizacija in ukinjanje raznih 
zdravstvenih ustanov predvsem domena občanov samih, področnih občinskih 
skupščin, organizacij Socialistične zveze, podjetij in ostalih, ne pa, da mora tudi 
to pod finančnim pritiskom izvajati zopet le zdravstvena služba sama. 

Četrti očitek za zdravstvo je bilo v minulih letih realiziranih veliko nepo- 
trebnih neracionalnih investicij. Ne pozabimo, da je bilo treba zaradi ukinitve 
privatne prakse čisto na novo postaviti vrsto zdravstvenih objektov. Skoraj 
vsi ti so bili iz razumljivih razlogov v bolj renesančnem obdobju za zdravstvo 
rahlo predimenzionirani, ker so bili grajeni tudi iz aspekta jutrišnjega dne, 
kar je ibilo verjetno prav. Kolikor pa je bilo pretiravanja, je bil kriv prejšnji 
sistem kreditiranja, ko je bilo včasih za nekatere prav lahko priti do veliko 
denarja. Vendar je bila tudi graditev zdravstvenih objektov odraz vsesplošnih 
družbenih hotenj in ne le zdravstvene službe. Zato ni razumljivo, da se na noben 
način ne moremo do kraja sporazumeti, kdo naj plačuje anuitete. Na to vpra- 
šanje se vedno znova zaman vračamo, da nazadnje niti več ne vemo, kdo 
sploh je pristojen in dolžan ta odgovor dati. Vsak se po svoje izmika. Republika 
marsikomu ni priznala prejšnjih obveznosti in garancij okrajev, temu so se 
uprle tudi občinske skupščine in prevalile bremena na zavode za socialno zava- 
rovanje. Ti so jih plačevali^ dokler je bil denar, danes pa se tudi oni otresajo 
teh bremen, ki se sedaj valijo proti zdravstvenim ustanovam, v katerih pa že 
tako obstoja velika negotovost zaradi stalnega zniževanja pogodbenih obvezno- 
sti, potem ko so one svoje usluge že nudile. K temu je treba prišteti še neredno 
in zapoznelo nakazovanje teh znižanih siredstev. 

Vse to bistveno poslafbšuje materialni položaj zdravstvenih ustanov, po- 
vzroča nelikvidnost poslovanja, vnaša čedalje večjo zmedo in nezaupanje. Glede 
anuitet je torej potrebno jasno določilo. 

V gradivu se omenja nesorazmerno visok znesek nerazporejenih sredstev 
po zdravstvenih ustanovah do konca prvega polletja letos. Ta sredstva pred- 
stavljajo le običajno, prej prenizko kot previsoko, poslovno rezervo in so se " 
drugi polovici leta občutno zmanjšala, če jih je sploh še kaj. 
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Še dalje se govori: v zdravstvu so velike rezerve in jih je treba mobilizirati. 
Tu ne (bi ničesar dodajal, amipak vas samo spomnil na besede 'dr. Cvahteta, ko 
nam je spomladi v Socialno-zdravstvenem zboru te rezerve opisal. Med ukrepi, 
ki se predlagajo za znižanje izdatkov za zdravstveno varstvo, se omenja zmanj- 
šanje administracije. To je gotovo prav, le da se to zelo počasi uvaja. Nadalje 
se v finančnem pogledu veliko pričakuje tudi od predvidene reorganizacije 
zdravstvene službe. Nekaj finančnega učinka verjetno bo, vendar daleč od tega, 
da bi bilo dovolj za pokritje deficitov, ali pa da bi bili zaradi tega upravičeni 
zniževati prispevno stopnjo. 

Ta reorganizacija predvideva predvsem kvalitetni premik v zdravstveni 
službi, manj pa finančni efekt v znižanju stroškov. Ce pa ob reorganizaciji v 
mrežo zdravstvenih zavodov ne bomo znah vključiti obstoječih zdravstvenih 
kapacitet in bomo zato zahtevah izgradnjo novih zdravstvenih objektov na 
drugih mestih, hkrati pa bomo stare ukinjali, potem bo reorganizacija zelo 
draga. Zopet bodo v zdravstvu primanjkovala sredstva za vsakdanje potrebe, 
razen tega pa bo to sprožilo tudi politične konflikte, katere ponekod prav zaradi 
tega v milejši obliki že doživljamo. Menim, da mreža zdravstvene službe ne 
sme biti predhodnica tiste planirane aglomeracije prebivalstva v centrih v 
naslednjih 30 letih. Zdravstvena služba mora tej koncentraciji prebivalstva 
slediti oziroma iti z njo v korak. Prav je, da imamo tak perspektivni plan, saj 
nam služi kot kažipot, vendar če pri presoji teh smernic ne bomo dovolj kritični, 
bomo do mnogih državljanov krivični. Tudi elektriko se da z relativno manj 
denarja napeljati v strnjena in večja naselja. Povprašajmo pa ljudi v oddaljenih 
hribovskih vaseh glede tega, pa tudi njim elektrika prav pride. 

Rad bi opozoril tudi na nepravilne navedbe v gradivu, kjer v analizi poslo- 
vanja skladov zdravstvenega zavarovanja v letu 1966 piše, da je na območju 
zdravstvene regije Ravne na Koroškem največ posteljnega fonda v Sloveniji. 
To ni točno. To velja le, -če štejemo skupaj vse postelje štirih osnovnih bolniških 
oddelkov. Statistika navaja za naše Območje v letu 1965 5,02 postelje na 1000 
prebivalcev in samo področje Murske Sobote ima manj postelj na 1000 prebi- 
valcev, vse ostale regije pa bistveno več in nekatere celo enkrat več. Ta podatek 
vsebuje določeno tendenco. Opravičil naj bi predlagano ukinitev bolniških 
oddelkov v Crni. Ce upoštevamo, da imamo 5,02 postelje na 1000 prebivalcev, 
in da bi naj jih bilo po predvidevanju leta 1970 9 na 1000 prebivalcev, 
potem bi bilo bolj prav, če bi oddelka skupaj s 100 posteljami ustrezno pre- 
usmerili, pa čeprav sta nekoliko dislocirana. Se najustrezneje bi s to ustanovo, 
ki ima pretežno novo in funkcionalno zgradbo, reševali kak specifičen problem 
na področju zdravstva za širše območje, na kar še posebej opozarjam komisijo 
sekretariata za zdravstvo-, ki obravnava bolnišnične kapacitete v SRS. 

Vem, da bo tako rešitev težko najti, ker so se naenkrat sprostile velike 
posteljne kapacitete v naravnih zdraviliščih. Bilo pa bi prav, da bi našli ustrezno 
rešitev tudi za Cmo. S tem sem izpolnil tudi željo delovnega kolektiva zdrav- 
stvene ustanove v Crni, in občanov tega kraja, ki so me prosili, da ta problem 
sprožim pred Socialno-zdravstvenim zborom republiške skupščine. 

Razpravljal bi še o sklepu, ki ga sprejemajo posamezne skupnosti socialnega 
zavarovanja, da bi znižali izdatke. Gre namreč za tista določila, ki zahtevajo, da 
se zavarovanci zdravijo le v zdravstvenih ustanovah njihovega območja, v usta- 
novah na drugih območjih pa le, če so storitve cenejše. Na ta način bi moral 
vsak bolnik poznati cene zdravstvenih storitev na območju svoje skupnosti so- 
cialnega zavarovanja in drugod. Ni. pa jasno, kako naj zanje izve, kako naj si jih 
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zapomni in kako naj vodi o njih evidenco. Ob tem se mi vsiljuje vprašanje, če 
je to siploh v skladu z našimi predpisi in kakšno stališče bi zavzelo k temu ustav- 
no sodišče. Pa tudi če so ta določila v skladu s predpisi, je omejevanje na tako 
pomembnem področju za človeka kot je njegovo zdravje ali celo življenje, go- 
tovo škodljivo in žaljivo za zavarovance in občane. 

Zaradi zniževanja sredstev za zdravstveno varstvo se postavlja vprašanje 
ali se zategadelj že kažejo kakšne negativne posledice. Nekaj se jih gotovo. 
Na veljavi pridobiva inšpekcijsko<-policijski. tip zdravnika, strokovnjaki pa 
ugotavljajo', da se prihaja zdravit vedno' manj ljudi. Med temi so tudi taki, 
ki bolehajo za najhujšimi boleznimi, in te bolezni se intenzivno širijo naprej. 

Zaradi tega ne morem glasovati za nadaljnje zniževanje sredstev za zdrav- 
stveno varstvo, ker bo sicer gotovo prišk> do še hujših posledic za zdravje 
občanov kot pa sem jih omenil. Glasujem za 6% stopnjo, če predlagatelj zakona 
zagotovi, da bodo ob tej stopnji imele zdravstvene ustanove v letu 1967 na 
voljo 8,7 %> več sredstev, kot so jih imele letos in da se cene na trgu ne bodo 
spremenile. To namreč predvideva predlog zakona na 6. strani, drugi odstavek. 
Vprašanje pa je, kaj potem, oe se to ne bo realiziralo. Preliminarni pogovori 
za sklepanje pogodb za leto 1967 med zdravstvenimi ustanovami in skupnostmi 
socialnega zavarovanja kažejo na občutno znižanje finančnih sredstev za leto 
1967. Za območje Raven bi prišlo 555 milijonov starih dinarjev sredstev manj 
kot letos. Pri nas so izračunali, da bi za silo izhajali s stopnjo 6,8 %>, ob upo- 
števanju 5%> zvišanja osebnih dohodkov, vendar bi to stanje bilo izredno, 
vsekakor pa nevzdržno za daljše obdobje. Anketa po večjih gospodarskih orga- 
nizacijah pa vzbuja dvom v 5 ®/o zvišanje o&dbnih dohodkov, ker se v neka- 
terih gospodarskih dejavnostih kažejo celo pojavi recesije. Vsaka recesija pa 
vodi k zmanjševanju denarja za zdravstveno zavarovanje. 

Predlagani zakon pa ni sprejemljiv tudi zaradi tega, ker navaja, 'da je treba 
računati s težavami v tistih komunalnih skupnostih, ki bodo imele primanjkljaj 
v letošnjem letu. V poročilu o skladih socialnega zavarovanja za obdobje januar- 
september letos pa vidimo, da so v deficitu vsi zavo'di v Sloveniji, razen Go- 
rice, pa še ta je pozneje ocenjen, da ima primanjkljaj. Zakon bo' torej povsod 
povzročil le težave. Še najmanj pa je predlog zakona upravičen, če je njegov 
namen, kot pdše na strani 7, da spodbudi dejavnike pri reorganizaciji zdrav- 
stvene službe. Ta reorganizacija se da izvesti samo z večjimi materialnimi mož- 
nostmi. Ob deficitih sklada zdravstvenega zavarovanja, brez rezerv, brez sočas- 
nih sistemskih rešitev, o katerih je želo dobro in veliko povedala tovarišica 
Gasparijeva, ob prenizkih pavšalih za zdravstveno varstvo upokojencev pa je 
nemogoče še nadalje občutno zmanjševati stopnjo prispevka za zdravstvo, ker 
je s tem najbolj živo prizadet kar najbolj .aktivni del tega varstva, to je zdrav- 
stvena služba in je zato težko zagovarjati sprejem predlaganega zakona. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišice in tovariši poslanci! Obrazložitev pred- 
loga zakona o najvišji meri, do katere se sme določiti stopnja osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, me ni mogla prepričati o smotr- 
nosti tega ukrepa, kar dokazuje tudi dosedanja razprava pa tudi poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora. 



39. seja 31 

K obrazložitvi predloga zakona so navedeni podatki o zmanjšanju obvez- 
nosti sklada za zdravstveno zavarovanje delavcev in predvideni, porast dohodkov 
istega sklada ob znižani stopnji prispevkov. Zmanjšanje obveznosti sklada pa 
doslej ni prispevalo k bistvenemu zmanjšanju primanjkljaja v skladih zdrav- 
stvenega zavarovanja. Kako zgrešeno je tako planiranje, ki. nima trdne osnove, 
nam kažejo dosedanji deficiti v skladih socialnega zavarovanja ob sedanji 
stopnji prispevka, pri vseh komunalnih skupnostih, razen ene. Izračuni so 
sloneli na neto osebnih dohodkih, ki so v polletju 1966 dosegli samo 45,2 °/o 
predvidene vsote in na zaposlenih, katerih število se ni povečalo, ampak je 
celo padlo za 2,7°/». Padec je bil največji v juliju, za naslednje 4 mesece pa 
nimamo ustreznih podatkov. 

Ne moremo trditi, da se je v tem času potrošnja v zdravstvu nadpovprečno 
povečala, marveč se je nasprotno celo umirila. Kdo more zagotoviti danes, da se 
nismo pri teh dveh važnih pokazovalcih ponovno ušteli. Porast narodnega do- 
hodka in osebnih dohodkov, ki so prikazani v obrazložitvi zakona, so nepreprič- 
ljivi ter obstajajo neenotni pokazovalci, ki so med seboj različni, pri, tem pa se 
predlog zakona sklicuje na najvišjega, ki je še toliko manj zanesljiv. 

V obrazložitvi zakona so navedeni podatki o povečanju izdatkov za osebne 
dohodke v zdravstveni službi in sicer, da so se zvišali za 75,1 "/o v razdobju 
zadnjih treh let. Treba pa je upoštevati, da je ravno to razdobje tisto, ko je 
prišlo do velikega premika v številu in kvaliteti ter strukturi visokega, višjega 
in srednjega medicinskega kadra v zdravstvenih zavodih izven že priznanih 
zdravstvenih centrov, torej tam, kjer je bila potreba največja. To je obdobje, ko 
so zdravstveni zavo'di pridobili največ tega kadra, kar je seveda vplivalo na 
porast sredstev za osebne dohodke. 

Prav isto velja za sklade v zdravstvenih zavodih, ki so v zadnjih 3 letih 
porastli v povprečju za 80 '°/o. Na ptujskem področju na primer so bili skladi 
v zdravstvenih zavodih leta 1963—1964 minimalni, prav taka situacija pa je 
bila marsikje v Sloveniji. To ini omogočalo redne zamenjave in izpopolnitve me- 
dicinske opreme za sodobno zdravljenje bolnika. Zaradi tega so danes ti skladi, 
če tudi so povečani za 200 in več % nasproti letu 1963, v določenih zavodih še 
vedno insuficientni za normalno strokovno delo. 

Poleg tega je ostalo odprto vprašanje bodoče organizacije zdravstvene 
službe, ki še vedno ni rešeno. Organizacija zdravstvene službe lahko bistveno 
vpliva na znižanje potrošnje v zdravstvu s smotrnostjo predvidene organizacije, 
kar pa je proces, v katerem ne pričakujemo večjih rezultatov v naslednjem letu 
povsod tam, kjer niso že sedaj pristopili k reorganizaciji zdravstvene službe 
in k integraciji prek medobčinskih zdravstvenih centrov, kot so to storili na 
mariborskem območju. 

Se vedno so ostala odprta vprašanja normativov, standardov, preventive itd., 
kar bistveno vpliva na nadaljnji razvoj zdravstva in na zdravstveno stanje 
prebivalstva. Mnenja sem, da je pri sedanji stopnji samoupravnih odnosov v 
socialnem zavarovanju in zdravstvu odveč bojazen, da bi pri nezmanjšani stopnji 
osnovnega prispevka za zdravstveno varstvo v letu 1967 prišlo do razmetavanja 
sredstev zdravstvenega zavarovanja. Sredstva, ki bi ostala po pokritju sedanjih 
izgub v skladih zdravstvenega zavarovanja, kar predvidevajo pokazovalci pred- 
lagateljev, bi. pomenila dosti manjše zlo za naše gospodarstvo in reformo, kot 
pa nevarnost močnejšega nazadovanja zdravstvenega varstva zmanjšanje kva- 
litete dela in opuščanje določenih zdravstvenih dejavnosti zaradi pomanjkanja 
denarja. Take tendence smo zasledili že letos. Znižanje stopnje pa bo zopet bolj 
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prizadelo tiste komunalne skupnosti, ki imajo manj dohodkov in že sedaj slabše 
pogoje zdravljenja. 

Primerjava deleža narodnega dohodka, ki se porabi za zdravstveno zava- 
rovanje v inozemstvu in pri nas, jasno kaže na to, da naše gospodarstvo še ni 
na takem nivoju, da bi zdravstvena služba krila svoje potrebe ob nizkem od- 
stotku prispevka, če hoče vsaj do neke mere dohajati razvoj in modernizacijo 
zdravstva v svetu. Sicer bomo znatno zaostali na tem področju, kar ima lahko 
težke posledice. To kaže na to, da je potrebno celotni narodni dohodek raz- 
deljevati na deleže za posamezne dejavnosti kompleksno ne pa ločeno, kot to 
delamo danes. 

Vsi ti razlogi me navajajo k temu, da glasujem proti predvidenemu zni- 
žanju stopnje za zdravstveno varstvo za 1 "/o, ker menim, da je tudi v zdravstvu 
potrebna stabilizacija, da ne bi to imelo škodljivih posledic na celotno populacijo. 

Predsedujoči Tine Remškar : Besedo ima Matija Nadižar. 

Matija Nadižar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pred nami je 6-me- 
sečna analiza poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja in predlog zakona 
o maksimalni stopnji prispevka za zdravstveno zavarovanje. Čeprav gre za ne- 
koliko odmaknjeno dobo, saj gre leto že h koncu, je iz dodatnih poročil raz- 
vidno dejansko stanje zdravstvenega zavarovanja. 

Ta analiza nam jasno pokaže, da so se upravni organi komunalnih skupnosti 
za socialno zavarovanje resnično zavzeli za to, da bi skupno z zdravstvenimi 
zavodi poskušali uskladiti dohodke in izdatke. To je toliko bolj pomembno, ker 
ni dvoma, da je 7 !%> prispevna stopnja za zdravstveno zavarovanje ob skrbnem 
gospodarjenju skrajni minimum za zagotovitev primerne ravni zdravstvenega 
varstva, upoštevajoč predpise, ki so veljali- letos. 

Pri tem pa moramo poudariti, da pokojninski sklad pokrije kvečjemu 80 °/o 
stroškov zdravstvenega varstva upokojencev, kar pomeni, da se deficit pokoj- 
ninskih skladov poveča vsaj za milijardo in pol S din letno. Zato- bi morali 
v bodoče skladi pokojninskega zavarovanj a v celoti zagotoviti sredstva za zdrav- 
stveno varstvo upokojencev. Glede na dinamiko dohodkov in izdatkov ob koncu 
leta, vsaj kar zadeva mariborsko komunalno skupnost, lahko s precejšnjo ver- 
jetnostjo računamo, da bomo zaradi razumevanja zdravstvenih zavodov po- 
slovanje zaključili z minimalnim deficitom, katerega bomo lahko pokrili s 
tekočo rezervo. Pri tem pa je najvažnejše dejstvo, da bodo tudi zdravstveni 
zavodi svoje poslovanje zaključili z aktivnim saldom, ker smo kljub postavlje- 
nim načelom, vsak zdravstveni zavod tudi individualno obravnavali. 

Mnogo večjo skrb pa nam vzbuja vprašanje, da bo v prihodnjem letu po- 
stala izredno velika pereča likvidnost sklada zdravstvenega zavarovanja in s 
tem seveda tudi likvidnost zdravstvenih zavodov. Pri tem namreč ne smemo 
pozabiti, da bodo kljub sorazmerno visokemu prispevku v kmečkem zavarovanju 
■ostali še nepokriti deficiti kmečkega zavarovanja iz leta 1965. Zato bo nujna 
naloga našega zbora, da čimprej razpravlja tudi o skladih kmečkega zavaro- 
vanja. V financiranju zdravstvenega zavarovanja vse doslej ni. bilo pravzaprav 
večjih problemov. Se več, zaradi stagnacij pokojnin je bila prispevna stopnja 
za zdravstveno zavarovanje lahko zmeraj tolikšna, da je ob skrbnem gospodar- 
jenju en del sredstev lahko šel za razširjeno reprodukcijo. Prav zaradi tega je 
zdravstvena služba v zadnjih nekaj letih napravila hiter razvoj in ustvarila 
tudi določene sklade, ki so seveda pogoj za vsako dobro gospodarjenje. Toda 
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gospodarska reforma je z vso ostrino zarezala tudi v potrošnjo socialnega za- 
varovanja, saj smo samo v enem letu zmanjšali skupne stopnje prispevka od 
24,5 na 20,5 %, to je za 3,5 °/o, pri čemer upoštevamo, da je 'bil prej v skupni 
stopnji tudi prispevek za zaposlovanje delavcev. Hkrati se je seveda zmanjšala 
tudi prispevna stopnja za zdravstveno zavarovanje od 8 na 7%, oziroma sred- 
stva za 12,5 Vo. Pred nami pa je predlog za ponovno znižanje stopnje od 7 na 6 °/o. 

Ko govorimo o potrošnji sredstev zdravstvenega zavarovanja, ne moremo 
mimo dejstva, da smo doslej najprej postavljali finančni načrt izdatkov, nato 
pa smo izračunavali, s kolikšno stopnjo prispevka lahko- obremenimo osebni 
dohodek, da bomo približno pokrili predvidene izdatke. Jasno je, da je tak 
način določanja prispevne stopnje po gospodarski reformi nevzdržen. Toda kljub 
temu moramo ugotoviti izhajajoč iz konkretnih dejstev naše komunalne skup- 
nosti, da sta skupščina in izvršni odbor doslej uspešno gospodarila s sredstvi 
sklada zdravstvenega zavarovanja, vendar je bilo to gospodarjenje preveč izo- 
lirano in je dejansko povezavo med zdravstveno službo in skladom držal 
kvečjemu izvršni odbor in še ta v glavnem prek zavoda za socialno zavarovanje. 
Čeprav je bila in je še ta vez med zdravstveno službo in socialnim zavarovanjem 
precej pristna, je vendarle tudi res, da je odvisna od posameznih vodstev, ki. 
se pač v večji ali manjši meri zavedajo družbene odgovornosti. Po VIII. kongresu 
in IV. plenumu ZKJ pa je to premalo, kajti skupščinam socialnega zavarovanja 
moramo dati stvarnejšo vsebino dela, samoupravne organe socialnega zavaro^ 
vanja je treba bolj povezati z zavarovancem in seveda tudi z zdravstveno službo. 
Povedati pa moram, da je samoupravljanje brez materialne oisnove samo for- 
malno', to pa je tudi vzrok, da se ni samouprava v socialnem zavarovanju bolje 
razvijala. Če nekoliko karikiram, potem lahko rečem, da skupščina socialnega 
zavarovanja samo ugotavlja na podlagi statističnih podatkov, kolikšen bo de- 
narni seštevek z zakonom že vnaprej določenih pravic. Po zakonu o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja skupščina sicer določa prek višine pri- 
spevne stopnje zdravstvenega zavarovanja obremenitev delovnih organizacij. 
Vendar je ta pravica prav tako samo deklarativna, navidezna, saj ne more 
bistveno vplivati na izdatke, če so le-ti točno določeni z zakonom. S predlogom 
zakona o maksimalni stopnji prispevka, ki je obenem evidentno tudi minimalna, 
pa kratimo še to pravico samoupravnim organom, namesto da bi razpravljali 
o sistemskih spremembah, ki so prav gotovo potrebne zdravstvenemu zavaro- 
vanju. Zaradi izoliranosti samoupravlj anj a od glavnega potrošnika, to je zdrav- 
stvene službe, je tudi vpliv na to potrošnjo minimalen. Čeprav moramo zdrav- 
stveni službi vsaj na našem območju dati polno priznanje za njeno delo in 
posamezni zdravstveni zavodi prav gotovo gospodarno porabljajo sredstva, ki 
so jim na razpolago, je vendar v zdravstveni službi kot celoti, še polno notranjih 
rezerv. Namen gospodarske reforme pa je prav v tem, da poiščemo tiste re- 
zerve, ki bodo trajno vplivale na racionalno porabo. Naj omenim samo raz- 
drobljenost samostojnih zavodov, dupliranje dejavnosti, zlasti v dragi laborato- 
rijski službi, razvijanje istovrstnih dejavnosti po dveh ali še celo več zavodih, 
čeprav so ti zavodi v taki bližini, da gre očitno za pomanjkanje vsake .poslov- 
nosti. Vse to se včasih odene v plašč samoupravnih pravic zdravstvenih zavodov, 
čeprav je jasno, da je težko govoriti o resnični, samoupravnosti zavoda, v ka- 
terem so samo trije delavci. Takim tendencam često botrujejo lokalistične težnje, 
ki nimajo nobene zveze s samoupravo1. Pri tem ne smemo pozabiti, da v zdrav- 
stvu ne delujejo objektivni, faktorji, kakor v tržnem gospodarstvu. Ne samo 
gospodarska reforma, ampak gospodamostno poslovanje nasploh nam narekuje 
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takšno organizacijsko mrežo zdravstvenih zavodov, kjer bo čimveč zdravstvenih 
delavcev in čim manj administracije. Pri tem pa nas bo morala voditi skrb, da 
ne bomo zanemarjali pri prihrankih tudi slehernega dinarja, če hočemo, da 
bomo lahko z zmanjšano stopnjo prispevkov zagotovili vsaj približno dosedanjo, 
raven zdravstvenega varstva, Razdrobljenost mreže zdravstvenih zavodov in 
zaprtost posameznih zdravstvenih zavodov je postala ovira za nadaljnji ra- 
cionalni razvoj zdravstvene službe. Zdravstveni zavodi, zaradi nepovezanosti in 
razdrobljenosti ne vidijo potreb in razvoja zdravstva širšega območja, saj ni 
dvoma, da vsaka posamezna občina ne more gospodarno razvijati potrebne 
mreže zdravstvenih zavodov, kjer bi občan dobil optimalno zdravstveno varstvo, 
pa naj si bo to občina Lenart ali pa kaka občina v Ljubljani. Treba je namreč 
poudariti, da razvoj medicine zahteva nove in drage aparature, večje število 
kadrov, teamsko delo in s tem seveda tudi večje izdatke. Te izdatke pa premore 
skupno le širše območje; za tak razvoj pa je nujno, da se zdravstvena služba 
širšega območja med seboj poveže. 

Mi smo sioer uspeh v Mariboru, da osnujemo enotni zdravstveni center. 
Vendar z večjimi funkcionalnimi, integracijami in s sistemskimi spremembami 
ne bomo uspeli, dokler ne bo izšel novi zakon o organizaciji zdravstvene službe. 
Mnenja sem, da mora Izvršni svet čimprej predložiti, Skupščini novi zakon o 
organizaciji zdravstvene službe, ker vidimo v enoti in racionalni organizaciji 
zdravstvene službe večje rezerve. To niso samo moji osebni pogledi, temveč tudi 
stališča samoupravnih organov socialnega zavarovanja v Mariboru in večine 
zdravstvenih delavcev na našem območju. Če hočemo torej zagotoviti vsem 
panogam socialnega zavarovanja v prihodnjem letu življenje ob skupni stopnji 
20,5 o/o prispevkov, moramo poiskati vse elemente, ki zagotavljajo stabilno 
potrošnjo socialnega zavarovanja nasploh, posebej pa še potrošnjo zdravstvenega, 
zavarovanja. Pri tem morata izpolniti svoje obveznosti tudi federacija in re- 
publika. 

Za priho'dnje smo prvič zavzeli stališče, da naj se stroški za zdravstveno 
varstvo gibljejo skladno s porastom narodnega dohodka. V zvezi s tem nastane 
vprašanje, ali predlagana stopnja 6 °/o prispevkov od bruto osebnih dohodkov 
za zdravstveno varstvo dejansko zagotavlja takšen razvoj. Pri tem moramo takoj 
poudariti, da več ali manj iz vseh materialov sledi, da je potrošnja zdravstve- 
nega zavarovanja letos na tisti ravni, ki jo verjetno brez večjih sistemskih 
sprememb ne moremo zmanjšati. Stopnja 6'% pomeni zmanjšanje sedanje 
stopnje prispevka za zdravstveno varstvo1 za 14,3'%» in delno zmanjšanje do- 
datnega prispevka, ker dodatni prispevek ne more presegati 25 °/o zbranih sred- 
stev od osnovnih prispevkov. Ce upoštevamo, da se bo narodni dohodek v naši 
komunalni skupnosti po predvidevanjih zavoda za ekonomiko v Mariboru dvig- 
nil, v prihodnjem letu od 7 do 8'%>, masa osebnih dohodkov pa za nekaj več, 
potem bodo. naši dohodki iz prispevka za zdravstveno varstvo za približno 6 °/o 
izpod letošnjih. Glede na to, da nam ibodo sedaj spremenjeni zakonski predpisi 
prinesli zmanjšanje stroškov za približno 0,40'%» do 0,50 °/o prispevne stopnje, 
ne bomo mogli zdravstvenim zavodom zvišati letošnjih cen za več kot 3 %>, 
četudi se bodo nekateri drugi manjši dohodki nekoliko zvišali. To pa je glede na 
•postavljeno načelo, da naj se stroški za zdravstveno varstvo gibljejo vzporedno 
z rastjo narodnega dohoidka, premalo, zlasti še, če upoštevamo, da bo prihodnje 
leto izvršena revalorizacija osnovnih sredstev. 

Ker so po našem mnenju precejšnje rezerve tudi v sami organizaciji zdrav- 
stvene službe, naj Skupščina čimprej s predpisi uredi enotnejšo in bolj racionalna 
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organizacijo zdravstvene službe, republiški zdravstveni center pa postavi stan- 
darde in normative, kajti šele s tem bomo lahko objektivno ugotovili, kje je 
zdravstvena služba predraga. Popolnoma se tudi strinjam s stališčem, da ne 
more biti govora o ponovni razporeditvi narodnega (dohodka za tekoče izvajanje 
zdravstvenega zavarovanja. Zato moram poudariti, da bodo samoupravni organi 
komunalne skupnosti v Mariboru pri določanju stopnje upoštevali tudi gospo- 
darsko reformo. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima dr. Saša Cvahte. 

Dr. Saša Cvahte: Kot direktor republiškega zdravstvenega centra sem 
dolžan dati nekaj ponovnih obrazložitev v zvezi s standardi, in normativi. 

Najprej vas obveščam, da bodo standardi in normativi ponovno izdelani 
v letošnjem letu, in sicer med 15. in 20. decembrom, kar pričakujemo zaradi 
možnosti, ki jih imamo. Zakaj pravim ponovno? Ponovno pravim zaradi tega, 
ker imamo zdravstveni delavci in tisti, ki se moramo strokovno ukvarjati z 
organizacijo zdravstvene službe v 20 letih dela za seboj že neko zgodovino tega 
našega dela. V tej zgodovini dela so' standardi in normativi vselej igrali zelo 
pomembno vlogo. Da je temu tako, naj vas opozorim na nekatera obrobna 
dejstva, ki seveda stališča o tem, da bodo standardi ponovno izdelani, nikakor ne 
menja. 

Navodilo za izvajanje pravilnika o splošnih načelih za sistematizacijo' v 
zdravstvenih zavodih (Ur. 1. LRS št. 1/1960) je bilo kot normativni akt najprej 
razveljavljeno z zveznim splošnim zakonom o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stveni službi (Ur. 1. FLRJ 45/1960), potem pa z republiškim zakonom o zdrav- 
stvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe v LR Sloveniji (Ur. 1. LRS 
št. 9/1961). Uporaba navodila pa ni bila prepovedana. Zaradi, tega smo se pri 
urejanju tega področja, kadar se je kdo obrnil na nas za nasvet, uporabljala še 
nadalje norme in standarde iz tega razveljavljenege navodila. Poleg tega na- 
vodila je bila z istimi zakoni razveljavljena še vrsta drugih normativnih aktov. 
Zaradi tega smo s podporo tedanjega sekretarja za zdravstvo in tedanjega pred- 
sednika sveta za zdravstvo uspeli z aktom 07/1-1104-1 z dne 7. 4. 1961 izdati kot 
strokovna navodila za uporabo: pravilnik o bolniških oddelkih v zdravstvenih 
zavodih. Pravilnik o zdravstvenih obiskih na bolnikovem domu, pravilnik o 
bolniški negi na bolnikovem domu, navodilo za izvajanje zakona o obratnih 
ambulantah, navodilo za izvrševanje zakona o zdravstveni službi, navodilo o 
lekarniški službi, pravilnik o nalogah in delu enot za zdravstveno varstvo žena, 
otrok in šolske mladine, pravilnik o nalogah in delu protituberkuloznih dispan- 
zerjev, pravilnik o vrstah in nalogah zdravstvenih enot v bolnicah, pravilnik 
o pravicah in dolžnostih zdravstvenega osebja ter strokovno navodilo za oprav- 
ljanje posebnih preventivnih zdravstvenih nalog v zdravstvenih domovih. Zajeli 
smo vse, kar je bilo do tedaj sprejeto kot normativ. Predvsem za bodoče se 
bo treba odločiti o naših normativnih dejavnostih. Ne vem sicer, kako se boste 
kot poslanci odločili, ah boste stvari uzakonili, ali pa bodo ostale v taki obliki, 
kot jih imamo danes. O tem boste Ari odločali; zelo dobro in koristno pa bo, 
če se bomo dokončno odločili o tem, kako bomo v bodočnosti te stvari vodih 
oziroma urejevali. Nevzdržno je, da bomo imeli danes obvezne predpise, jutri 
neobvezna priporočila, ki jih bomo potem zopet umaknili in zopet izvajali kot 
priporočila. Prišel bo čas, ko se bomo o tem morali zediniti. Težko se je namreč 
ukvarjati z nečem, kar naj bi vendarle bila stroka, in kar povsod po svetu je in 
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kar ima vse elemente strokovnega dela, nima pa jasne perspektive. Želeli bi, še 
nadalje čimbolj koristno prispevati k našemu delu, vendar bi prosil, da se nam 
to tudi v bodoče v resnici omogoči. 

Osebne' stojim na stališču, da so normiranja in standardi nujno potrebni, 
moram vam pa povedati in vas opozarjam, da bo posledica tega zmanjšanje 
sredstev. Še tako iidealna norma ali standard bo nekje premajhen, in tam., kjer 
bo premajhen, bo vsakdo težil za tem, da se oba še povečata. Tam, kjer pa 
bosta norma ali standard dovolj velika, bo vsakdo prav tako težil, da bosta še 
večja. Iz lastnih izkušenj vemo, da so to akti, h katerim moramo pristopiti — 
prvič z dovolj veliko opreznostjo in drugič, tudi z zavestjo, da to ni čarobna 
palica, s katero bomo pričarali to, kar bi radi pričarali. Bil sem navzoč na nekem 
sestanku, kjer je bilo jasno povedano, da moramo v zdravstvu gospodariti s 
tolikšno vsoto denarja, kolikor ga imamo na razpolago. To pa pomeni, da nam 
bo šlo slabše, kadar bo šlo slabše gospodarstvu, in boljše, kadar se bodo razmere 
v gospodarstvu izboljšale. In tisto »boljše« pomeni potem nov preskok v kva- 
liteti zdravstvene službe, ki smo ga od leta 1945 že nekajkrat doživeli in za 
katerega sem prepričan,, da ga bomo še doživeli. Ne bi pa smeli danes, v pa- 
nični želji, da vse razideremo, kar smo naredili, iznenada razdreti tisto, kar nam 
bo kasneje onemogočilo storiti korak naprej v naših prizadevanjih. Hvala lepa! 

Presedujoei Tine R emškar: Besedo' ima dr. Zmago Slokan. 

Dr. Zmago Slokan : Tovarišice in tovariši poslanci! V svoji diskusiji 
ne bom razpravljal o številkah, s katerimi so že operirali in bodo verjetno še 
operirali drugi diskutanti. O tem ne bi hotel zavestno razpravljati zaradi tega, 
ker so številke, navedene v raznih materialih, ki sem jih imel v zadnjem času 
priliko obravnavati, tako različne in tako prilagojene namenu in sestavljalcu, 
da se mi zdijo nezanesljive. Na primer samo o oceni narodnega dohodka za 
leto 1967 imamo v treh različnih materialih tri bistveno različne podatke. Zaradi 
tega bi spregovoril nekaj besed o p-rincipialnih glediščih. 

Ko govorimo v zadnjem času vedno bolj pogosto o naraščajočih deficitih 
v skladih socialnega zavarovanja v letu 1966, dajem pri tem v glavnem vso 
težo ugotavljanju povečane potrošnje v teh skladih. Mnenja sem, da pri tem 
preveč pozabljamo na ugotovitve, da se niso realizirala naša predvidevanja 
v ustvarjanju dohodka. Značilnost našega dosedanjega planiranja je, da je bilo 
zavestno ali podzavestno preoptimistično na vseh področjih naše družbene de- 
javnosti. V planiranju dohodkov namreč z veliko lahkoto in nerealnostjo upo- 
števamo vse tiste elemente, ki na področju socialnega zavarovanja, kjer se sred- 
stva oblikujejo na podlagi limitirane stopnje, napovedujejo ugodno situacijo. 
Tako optimistično ocenjujemo porast narodnega dohodka, zvišanje osebnih do- 
hodkov, število zaposlenih itd. torej vse tiste elemente, ki dajejo videz ugodnega 
ustvarjanja dohodka v skladih socialnega zavarovanja, ki so potem opravičilo 
za administrativno odrejanje nekih stopenj, katere se običajno prikazuje, kot da 
so sredstva za nemoteno odvijanje določenih služb po takih predvidevanjih 
v celoti zagotovljena. 

Praksa pa kaže drugače. Ze pri razpravah o 7 °/o prispevni stopnji za zdrav- 
stveno zavarovanje smo vnaprej ugotavljali, da je ocena preoptimistična in da 
bo prišlo do takšne situacije, v kakršni se danes nahajamo. Vprašujem se, komu 
takšno preoptimistično ocenjevanje služi. Osebno mislim, da bolj škoduje kot 
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koristi in da si zavestno zapiramo oči pred težavami, o katerih že vnaprej vemo, 
do bodo nastale. 

Vsi se kot občani strinjamo, da gospodarstvo ne moremo več obremenjevati 
z dajatvami, ki jih tudi ne zmore, saj se že s sedanjimi dajatvami težko vklju- 
čujemo na mednarodno tržišče in mednarodno delitev dela. Ze sedanja stopnja 
obremenitve 20,5% je dovolj velika obremenitev nas vseh. Tega se vsi za- 
vedamo. Ob tej priliki pa bi vseeno navedel izjavo1 zveznega sekretarja za delo*, 
tovariša Rista Đunova, dano v Informatorju dne 16. novembra 1966: »Stopnja 
20,5 % je nizko določena in ne zagotavlja formiranja sredstev, ki bi bila za- 
dostna za pokrivanje izdatkov, ki se formirajo' na osnovi z zakonom določenih 
pravic. Limitiranje te stopnje še na nižjem nivoju in sočasno zadrževanje z 
zakonom zagotovljenih pravic, ne rešuje problemov uravnoteženja fondov, tem- 
več jih še bolj zaostruje.« 

Če pogledamo celotno strukturo skladov socialnega zavarovanja, v katere 
se stekajo sredstva po določeni limitni stopnji 20,5%, vidimo, da se skladi 
sestoje iz treh osnovnih elementov; iz sklada za invahdsko-pokojninsko zava- 
rovanje, sklada za otroški dodatek in sklada za zdravstveno zavarovanje. 

Predlagatelj Izvršni svet nam danes posreduje samo predlog o znižanju 
stopnje za zdravstveno zavarovanje, ki pa predstavlja v celotnem področju so- 
cialnega zavarovanja komaj Vs izdatkov, ostali 2/a pa pri predlogu pušča vnemar. 
Smatram, da je takšno obravnavanje posameznih skladov socialnega zavarova- 
nja v nasprotju z vsemi principi samoupravljanja. Vedno poudarjamo, 'da se 
naj v delovnih organizacijah formirajo delovne enote na ta način, da samostojno 
ustvarjajo ter ugotavljajo' svoj dohodek in izvajajo delitev dohodka, ker želimo 
s tem doseči boljše gospodarjenje samoupravljalcev v posameznih delovnih 
enotah. Odstopanja od teh načel smatramo kot hude kršitve samoupravnih pra- 
vic delovnih organizacij in poseganje v materialno sfero samoupravljanja in 
gospodarjenja. Zato mi je nerazumljivo', zakaj se ista načela ne izvajajo tudi 
na področju sklada socialnega zavarovanja. Pri limitirani stopnji 20,5% je 
namreč potrebna kompleksna analiza vseh skladov socialnega zavarovanja, ne 
pa samo sklada zdravstvenega zavarovanja. 

V argumentaciji predloga zakona se namreč navaja, da je potrebno znižati 
prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje zaradi tega, ker je v invalidsko- 
pokojninskem skladu prišlo do nenormalnih prekoračitev izdatkov in da skupno 
limitirana stopnja v višini 20,5 % te obremenitve ne prenese ter da je zato 
potrebno znižati prispevno stopnjo za sklad zdravstvenega zavarovanja. Ponovno 
in ponovno smo že zahtevali, naj se za vse sklade socialnega zavarovanja 'po- 
sebej ugotovi in odredi stopnja njihove udeležbe v narodnem dohodku. Nato 
pa se naj v okviru tega izdelajo zakonski predpisi o obsegu in pravicah ko- 
riščenja posameznih skladov. 

Samo pri taki ločitvi skladov v socialnem zavarovanju bodo lahko po- 
samezni skladi stvarno gospodarno zaživeli in bo družba kot celota lahko oce- 
njevala njihovo gibanje v odnosu do narodnega dohodka. 

Na vseh nivojih je bilo že ponovno ugotovljeno, da naraščajo deficiti zaradi 
nenormalnega porasta izdatkov v skladu pokojninskega zavarovanja. V letu 
1961 je na 100 aktivnih zavarovancev prišlo 16,6 upokojencev, v letu 1965 pa 
že 20 oziroma drugače povedano v letu 1960 je prišel na vsakih 8,3 novo za- 
poslenih 1 upokojenec, v letu 1965 pa pride že na vsakih 2,69 na novo zaposlenega 
1 upokojenec. Ze samo te ugotovitve nam povedo dovolj. 



38 Republiški zbor 

Zakoniti predpisi na tem področju so nerealni v odnosu do naših zmoglji- 
vosti in nujno zahtevajo korenite spremembe. Ce temu dodamo še, da se v 
zadnjem času na račun pokojninskega zavarovanja vršijo tudi številne reorga- 
nizacije raznih služb in da se ti skladi obremenjujejo vedno bolj z mlajšimi 
kategorijami upokojencev, z relativno visokimi pokojninami, je situacija še 
jasnejša. Če pa te reorganizacije pogledamo s širšega družbenoekonomskega 
vidika, vidimo, da se pri vseh teh navideznih zmanjševanjih proračunskih 
izdatkov obremenitev narodnega dohodka v ničemer ne zmanjšuje, temveč da 
samo prelivamo bremena na druge sklade družbene potrošnje, kar pa mora prej 
ali slej pripeljati v težave. 

Rečeno je bilo, da je v letu 1967 potrebno od 20,5 °/o stopnje 14,5 % za 
dolgoročno zavarovanje, če hočemo obdržati vse do sedaj obstoječe pravice in 
število koristndkov. Jasno je, da potem za sklad zdravstvenega zavarovanja 
ostane zelo malo oziroma da celo zmanjka. Ce pa k temu še dodamo, da baje na- 
merava zveza svoje obveznosti iz tega naslova, v višini 1,4'"/o skupno limitirane 
stopinje, prenesti na republiko, pa je situacija še poraznejša. Toliko o tem, da 
utemeljim svojo ponovno zahtevo po osamosvojitvi sklada zdravstvenega zava^ 
rovanja od socialnega zavarovanja in po kompleksni obravnavi vseh skladov 
socialnega zavarovanja, ne pa samo skladov zdravstvenega zavarovanja. 

Ce pogledamo strukturo izdatkov sklada zdravstvenega zavarovanja, za ka- 
terega se danes predlaga znižanje osnovne prispevne stopnje od 7 '%> na 6 '°/o, 
vidimo, da se izdatki v skladu zdravstvenega zavarovanja lahko delijo v glav- 
nem na dve veliki grupi. Prvo, na izdatke za zdravstveno varstvo v ožjem 
smislu, to je za zdravstveno zaščito zavarovancev, za funkcionalne stroške 
zdravstvenih ustanov, za porabo zdravil itd. Drugo, na stroške službe socialnega 
zavarovanja in na vse oblike različnih nadomestil: boleznine, porodniški dopust, 
skrajšan delovni čas., pogrebnine itd. Analiza kaže, da se je služba socialnega 
zavarovanja po reformi primemo vključila v napore štednje in racionalizacije. 

Na področju nadomestil pa je stvar drugačna. Bolniški, stalež sicer v vseh 
povojnih letih ni bil tako nizek kot je letos, vendar vidimo^ da količina iz- 
plačanih nadomestil raste in prebija planirana sredstva. To je zaradi tega, ker 
so se zvišale osnove za izplačila nadomestil. Kot sem predlagal o osamosvojitvi 
posameznih skladov socialnega zavarovanja, tako predlagam, da se tudi v samem, 
skladu zdravstvenega zavarovanja že v začetku koledarskega leta izločijo de- 
narna nadomestila in stroški službe socialnega zavarovanja od sredstev na- 
menjenih za zdravstveno varstvo. Na ta način bi bilo mogoče skozi vse leto 
spremljati gospodarjenje s temi sredstvi, ugotavljati njihova gibanja ter pra- 
vočasno ukrepati. Programirana sredstva za zdravstveno varstvo ne bi bilo 
mogoče potem prelivati v denarna nadomestila in za stroške službe socialnega 
zavarovanja. Od česa ipa je odvisna potrošnja sredstev za zdravstveno varstvo 
v ožjem smislu? V glavnem ta potrošnja zavisi od organizacije zdravstvene 
službe in od obsega pravic zavarovaincev. Povsem pa se strinjam, da obstajajo 
v teh dveh skupinah potrošnje možnosti za racionalizacijo in štednjo.. 

Organizacija zdravstvene službe na področju Slovenije ni racionalna. Ven- 
dar, kot ugotavljamo, da je v preteklosti v gospodarstvu prevladovala eksten- 
zivnost nad intenzivnostjo gospodarjenja, se je isto dogajalo tudi na področju 
zdravstva. Zdravstvena služba se je z uvedbo decentralizacije in samoupravlja- 
nja avtomatizirala. Vendar se mi zdi umestno, da prav na tem mestu poudarim, 
da temu pojavu niso botrovali samo zdravstveni delavci, kot se sedaj rado 
večkrat pavšalno trdi, temveč, -da so pri tem v preteklosti sodelovali številni 
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družbeni činitelji. Tedaj namreč vprašanje dinarja še ni bilo tako jasno opre- 
deljeno kot danes in je vsak na svojem področju pač hotel imeti vse, ne ozi- 
raje se na stroške. 

Na področju organizacije zdravstvene službe obstajajo torej realne mož- 
nosti za zmanjšanje stroškov. Vendar pa se ravno tu, kljub strokovno jasnim 
konceptom, srečujemo z nekaterimi mnenji, ki vsakemu poskusu na področju 
reorganizacije zdravstvene službe dajejo etatistično-oentralistični prizvok, češ 
da taki koncepti organizacije zdravstvene službe ogrožajo načela samouprav- 
ljanja v zdravstvu. Tako kot so proizvodnjo-tehnološki procesi in organizacijska 
struktura v gospodarstvu rezultat nekih določenih ekonomskih zakonitosti, tako 
je tudi organizacija zdravstvene službe določenega področja rezultat .analitično 
strokovno utemeljenih potreb družbe. Misel, da bi na bazi ocene integralnih 
stvarnih potreb republike kot celote, razvita in organizirana zdravstvena služba 
v bilo čem omejevala samoupravne mehanizme v tej službi, je po mojem mnenju 
zmotna. Menim namreč, da le dobra organizacija zdravstvene službe pogojuje 
tudi stvarno in nedeformirano samoupravljanje v isti, ne pa obratno. Tudi 
samoupravljalci v zdravstvu so namreč ljudje naše stvarnosti, ter so kot takšni 
obremenjeni z različno stopnjo razvitosti družbene zavesti enako kot samo- 
upravljalci v gospodarstvu. Tudi v tovarnah se samoupravi j alec pojavlja enkrat 
kot predstavnik interesov tovarne, doma pa kot občan potrošnik. In vendar 
se pogostokrat v isti osebi pojavljata diametralno nasprotujoča si interesa in 
stališča. Enako je tudi v samoupravljahu praksi v zdravstvu, ker se tako za- 
posleni v zdravstveni službi kot tudi koristniki te zdravstvene službe — za- 
varovanci postavljajo vedno znova in znova pred dilemo: družbeni interes in 
interes njih samih. 

Z ukinitvijo1 zakona o javnih uslužbencih in s prehodom zdravstva na prin- 
cip ustvarjanja dohodka enako kot v gospodarstvu so te dileme še ostrejše. 
Mnenja sem, da samo strokovno jasno opredeljen in na bazi stvarnih potreb 
družbe in razvitosti stroke i2delan koncept organizacije zdravstvene službe, v 
merilu celotnega republiškega območja, lahko prepreči stihijo na tem pod- 
ročju in s tem doseže racionalizacijo potrošnje. V medobčinskih zdravstvenih • 
centrih, v republiškem zdravstvenem centru in republiškem zavodu za zdrav- 
stveno varstvo imamo strokovne organe, ki so sposobni izvesti racionalizacijo 
in boljšo organizacijo zdravstvene službe, vendar pa morajo za uresničitev pred- 
laganih konceptov dobiti določnejše kompetence od sedanjih priporočil. 

Pomanjkljivost, ki jo vedno znova občutimo v zdravstveni službi, je tudi 
v tem, da še nimamo normativov in standardov. Ti so tembolj potrebni, ker 
zdravstvo ne posluje na bazi tržnih mehanizmov ponudbe in povpraševanja, tem- 
več črpa sredstva za poslovanje iz 'družbeno določenih skladov. Tu pa ni in ne more 
biti vseeno, s kakšno startno osnovo je udeležena na participaciji teh skladov 
posamezna zdravstvena ustanova, ali dejavnost. V bolnicah je na primer v 
strukturi stroškov okoli 50 l0/o materialnih izdatkov in 50 %> osebnih dohodkov. 
Materialni stroški se še dajo nekako lažje objektivizirati. Izdatki za osebne do- 
hodke pa so odvisni od števila zaposlenih, obremenjenosti, od višine osebnega 
dohodka poisameznika, od organizacije službe v zavodu itd. Na tem področju, 
ki hkrati vsebuje tudi elemente za enotnejše in pravičnejše vrednotenje dela 
v zdravstvenih ustanovah, pa so normativi nujni. Mišljenja sem, da so norma- 
tivi, čeprav v začetku še slabi, vseeno boljši kot pa nobeni. Normativi bi naj za 
zdravstvene ustanove predstavljah samo isto startno osnovo pri sklepanju po- 
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godb z zavodom za socialno zavarovanje, oziroma isto startno osnovo za parti- 
cipacijo pri skladu zdravstvenega zavarovanja. 

Dejansko nagrajevanje zdravstvenih delavcev pa naj ostane še nadalje 
domena posameznih zdravstvenih domov in je lahko zelo različno, tako po po- 
sameznih ustanovah kot po profilih delavcev, kar pa bo le odraz boljše ali 
slabše organizacije oziroma boljšega gospodarjenja v teh ustanovah. Kljub 
temu, da dajejo normativi in standardi videz administrativnega omejevanja, 
pa bi dobilo samoupravljanje z uvedbo istih še boljšo materialno podlago. 

Dovolite mi še nekaj besed o drugem viru splošnega zdravstvenega zavaro- 
vanja, ki je odvisno, kot sem že dejal, od obsega pravic zavarovancev. 

Socialistično zdravstveno zavarovanje temelji na načelu vzajemnosti in soli- 
darnosti. V ustvarjanju sredstev za sklad, socialnega zavarovanja je to načelo 
še relativno ohranjeno, saj prispevamo vsi sredstva po stopnji 20,5 °/o od svo- 
jega osebnega dohodka v ta sklad; relativno sem poudaril zaradi tega, ker so 
osebni dohodki posameznikov različni in je zato' tudi prispevek posameznika 
po določeni stopnji različen. Prav ta različnost prispevanja posameznikov za 
skupni rizični fond poudarja socialistični značaj socialnega zavarovanja. V 
porabi sredstev skladov socialnega zavarovanja pa na žalost to načelo solidar- 
nosti. in vzajemnosti preneha. Nekateri ne rabijo ničesar ah pa malo, drugi pa 
porabijo ogromno in pretirano. Dokler je ta poraba posameznikov utemeljena 
zaradi stvarne prizadevnosti, mislim, da bi to še ne bilo tako hudo, veljalo 
bi pač načelo vsi za enega eden za vse. Ugotavljam pa, da se s predpisi dolo- 
čene pravice zavarovancev zlorabljajo, da je obseg teh pravic prevelik za naše 
materi,alne možnosti. S širokim dajanjem pravic v preteklosti smo na potroš- 
njo na področju socialnega zavarovanja gledali bolj s političnih vidikov, manj 
pa z vidika družbene ekonomike. V gospodarski reformi pa ni več možno še 
nadalje na široko dajati zavarovancem vse, kiar si želijo in da brez vsake lastne 
udeležbe neodgovorno uporabljajo sredstva socialnega zavarovanja. Javno je 
treba priznati, da smo šli v preteklost v dajanju teh pravic predaleč, da nismo 
računali z materialnimi posledicami, in da se zavedamo, da je sedaj vsak 

. ukrep, ki posega v to področje, boleč in celo politično občutljiv. 
Neodgovorno je dolžiti samo zdravstvene delavce za prekoračitev izdatkov, 

ki izhajajo iz zakonitih pravic zavarovancev in s tem postaviti zdravstvene 
delavce v odnos do zavarovancev kot žandar je, ki naj varujejo sklade pred 
kršitelji pravic socialnih zavarovancev. Nešteto je namreč primerov, ko zdrav- 
stveni, delavci opozarjajo zavarovance na zmernost pri posluževanju svojih pravic 
na primer: pri prevozih z rešilnim avtomobilom, pri obiskih na domu, glede 
bolniškega staleža itd., vendar so večkrat pri tem zdravstveni delavci nemočni, 
posebno še, ker plačniki zdravstvenih storitev večinoma niso izvajali nobenih 
konsekvenc. 

V srednjeročnem planu razvoja zdravstvenega varstva je predvideno, da 
se del stroškov za zdravstveno varstvo prenese iz splošne potrošnje na osebno 
potrošnjo, oziroma da se uvedejo razne oblike udeležbe zavarovancev. Ta 
usmeritev pa ni več samo stvar zdravstvene službe, temveč je to problem naše 
družbe kot celote, ker bodo vplivale na njen bodoči razvoj odločitve javnosti. 

Predlog zakona, ki ga obravnavamo1, omejuje stopnjo za zdravstveno var- 
stvo na 6 »/o in administrativno določa ta odstotek na temelju nekih predvide- 
vanj. V tem predlogu se znižanje stopnje utemeljuje z nekaterimi pokazatelji., ki 
opravičujejo znižanje te stopnje, kot na primer, da 3-dnevni stalež bolovanja 
ne bremeni socialnega zavarovanja. Vendar pa v predlogu niso upoštevani 
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številni elementi, ki še niso izvedeni, ki se šele predvidevajo. Tako prikazuje 
predlog, kot element znižanja stroškov za kopališko-klimatsko zdravljenje; vemo 
pa, da so kopališko-klimatske kapacitete prazne in da zavarovanci zelo negodu- 
jejo, ker teh ne morejo koristiti. Za kopališko-klimatska zdravljenja se bodo 
morala odrediti določena čeprav omejena sredstva, kar je sicer na dnevnem 
redu današnjega zasedanja. 

Predlog v ničemer ne upošteva že predpisane valorizacije osnovnih sredstev 
v zdravstvenih ustanovah, ki bo povečala stroške poslovanja zdravstvenih 
ustanov; nadalje niso upoštevani izdatki za strokovno šolstvo, ki naj kot posebna 
oblika šolstva obremenjuje zdravstvene ustanove, niti z besedo pa se v pred- 
logu ne omenja problem razširjene reprodukcije v zdravstvu. 

Nisem proti nobeni določitvi stopnje, pa četudi bi bila še nižja kot 6 "/o, če 
bi temeljila na objektivni in realni oceni, potreb in možnosti, kar pa predlog 
zakona ni upošteval. 

Iz tega sledi, da je nujno1 izvesti številne potrebne sistemske rešitve, ki 
jih sicer nekaj že nakazuje predlog zakona, ki pa, po mojem mnenju, še ne bodo 
uresničljive v času, ko bi naj že nastajale finančno-materialne posledice, ki bi 
opravičevale znižanje stopnje že od 1. 1. 1967. Zaradi tega menim, dokler se 
problemi skladov socialnega zavarovanja kompleksno ne proučijo in dokler 
ne bodo realizirane v predpisih predvidene sistemske rešitve, predstavlja pred- 
log zakona o znižanju stopnje samo improvizirano in delno rešitev teh proble- 
mov in bom zaradi tega glasoval proti predlogu zakona. 

Republiška skupnost socialnega zavarovanja in odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora sta obravnavala izho» 

\ dišča, na osnovi katerih naj bi se v letu 1967 pristopilo k sklepanju pogodb. 
Kolikor bodo obravnavana ta izhodišča, kot proti, predlog stališčem Izvršnega 
sveta, se z omenjenimi izhodišči strinjam. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Janko Smole, predsednik 
Izvršnega sveta. 

Janko Smole: Tovarišice in tovariši! Želel bi se dotakniti dveh temelj- 
nih problemov: 1. načelnih razlogov in dopolnilne dokumentacije v zvezi opre- 
delitve predlagane stopnje za zdravstveno zavarovanje in 2. želel bi zavzeti 
jasno stališče glede politike Izvršnega sveta o tem pomembnem vprašanju, o 
katerem danes razpravljamo*. 

Menim, da gre pri tem za izredno velik kompleks problemov, ki ne posegajo 
samo v področje zdravstvenega varstva, temveč v celotno izvajanje naše gospo- 
darske reforme. Zato menim, da je treba iz teh vidikov realno, trezno in kom- 
pleksno oceniti predlog ukrepa glede omejitve stopnje prispevka za zdravstveno 
zavarovanje. Znano nam je, da se gospodarska reforma izvaja nekaj več kot 
eno leto dni in se, ne samo na področju socialnega zavarovanja, ampak tudi na 
vseh ostalih področij postavlja resen, družbenoekonomski problem, uskladitve 
gibanja splošne potrošnje z našimi materialnimi možnostmi in postopnih sistem- 
skih sprememb, ki naj uskladijo splošno potrošnjo z našimi materialnimi mož- 
nostmi, ki ne bodo vezane le na tako imenovane administrativne ukrepe, 
temveč bodo v polni meri aktivirale neposredno zainteresirane v delovnih orga- 
nizacijah. Praksa nam potrjuje, da je bil tak pristop k izvajanju gospodarske 
reforme nujen, da se že v začetku gospodarske reforme limitira proračunsko 
potrošnjo, kakor tudi potrošnjo na področju socialnega zavarovanja. Tudi v bo- 
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doče bo nujno zadržati te omejitve. Prav 'današnja razprava pa dokazuje, do 
kakšnih bistvenih in radikalnih sprememb je prišlo v naši zavesti. Pred reformo 
smo na veliko razpravljali, da je možno vse probleme reševati z dodatnimi 
obremenitvami. Opozoril bi samo na dejstvo, da je bila prej določena skupna 
stopnja socialnega zavarovanja 24 "/o in da se je ta stopnja, če upoštevamo še 
razne dodatne prispevke, praktično gibala okoli 25 %. V tedanji konstelaciji so 
celo ob taki, stopnji nastopali permanentni problemi in pritiski, da je treba 
probleme ekstenzivnega gospodarjenja reševati še naprej s povečanjem teh 
stopenj. Opozoril bi na podoben pojav na področju proračunske potrošnje. 
Pred reformo je bila določena skupna stopnja proračunskega prispevka v višini 
19,5 °/», s katero so bile obremenjene delovne organizacije, v korist komunalnega 
proračuna občine in pa v korist proračunske republike. Danes znaša skupna 
stopnja 8®/o, do katere se giblje proračunska potrošnja občin in republike. 

Postavlja se vprašanje, ali je takšno limitiranje prispevne stopnje v tej 
začetni fazi bitke za reformo administrativno poseganje v naš gospodarski 
sistem in če ta 'dovoljuje takšne administrativne intervencije. Ko smo začeli 
izvajati reformo, se v principu nismo odrekli določenim administrativnim 
ukrepom, ampak celo smatrali, 'da je treba prav v izvajanju reforme pravilno 
in na ustreznih mestih odmeriti te tako imenovane administrativne ukrepe. 
Tudi. na področju gospodarstva uporabljamo določene administrativne ukrepe, 
kot je na primer 'določanje cen -na različne proizvode in še nekateri drugi admi- 
nistrativni ukrepi, ki spremljajo v sedanji fazi izvajanje gospodarske reforme. 
Določenim administrativnim ukrepom, če jih tako imenujemo, se nismo odrekli, 
ker menim, da imajo tak značaj, da bodo jutri spremljani tudi z ustreznimi 
sistemskimi spremembami. Za te sistemske spremembe pa ni dovolj le priprava 
analiz in elaboratov, kajti to ne bi dalo praktičnih rezultatov, temveč je treba 
predvsem ustvariti ustrezne procese na samem terenu, v delovnih organizacijah, 
v socialnem zavarovanju in v zdravstvenih zavodih. Iz nastalih procesov bo 
povsem jasno sledilo, da moramo. iz praktičnih življenjskih nujnosti izvesti 
takšne sistemske spremembe, ki bodo potrošnjo zdravstvenega zavarovanja v 
večji, meri povezale z interesom delovne organizacije in z interesi samega zavaro- 
vanca. Postavlja se osebno vprašanje, da bi morda v prvi. fazi le nekoliko zni- 
žali stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje, na primer na 6,5 °/o in če 
nam jutri rezultati zaključnih računov zdravstvenih zavodov nakažejo potrebo, 
bi potem postopoma zniževali to stopnjo. 

Tovariši! Ze vnaprej bi opozoril, da ne gre pri tem samo za matematično 
določitev te stopnje v višini 6 "/o ali za neka optimistična ali pesimistična pred- 
videvanja, oziroma za vprašanje takih ah drugačnih podatkov. Pri tem ni 
razumeti, le odmero, nekega prispevka, .ampak to, da se z opredelitvijo te stopnje 
vežemo tudi na izvajanje konkretnega programa strokovnih, družbenih in 
drugih ukrepov, ki naj zagotovijo, 'da bomo v praksi racionirali. potrošnjo v 
okviru te stopnje. Ce bi se zavzemali samo za opredelitev te stopnje, potem je 
jasno, da so naša predvidevanja in napori za dosego takšne stopnje že vnaprej 
obsojeni. Razumljivo je, (da bo tako znižanje stopnje zahtevalo največjo mobili- 
zacijo sil v komunalnih skupnostih socialnega zavarovanja in polno mobiliza- 
cijo zdravstvenih delavcev, ustrezne analize aktivnosti občinskih skupščin in 
da zahteva, da s temi problemi ter s to razpravo pridemo tudi v delovne orga- 
nizacije, in da dobimo polno podporo kolektivov, njihove predloge in sugestije 
za realizacijo teh ukrepov. Prav tako menim, da stopnjo 6'% zahteva tudi 
ustrezno strokovno delo, ki ga morajo spremljati ustrezni predlogi in strokovni 
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■ukrepi raznih znanstvenih in drugih institucij, ki naj pripomorejo, da bodo 
naši ljudje lahko tudi v praksi uresničili znižano stopnjo prispevka. 

Postavlja se nadalje trditev, da pomeni ta ukrep poseganje v samoupravne 
pravice komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja, oziroma da gre v 'bistvu 
za konflikt med samoupravnimi organi, katerih osnovni element njihovega 
gospodarjenja naj bo oblikovanje ustrezne stopnje prispevka za zdravstveno 
varstvo in med državo, ki se vmeša v te samoupravne pravice in administrativno 
omejuje to stopnjo. Menim tovariši, da ta teorija ni na mestu. Svobodno in 
samoupravno odločanje nekega organa ne pomeni, da gre lahko takšno odločanje 
na račun izvajanja gospodarske reforme in na račun poslabševanja pogojev 
gospodarjenja številnih delovnih organizacij. Ne morem si predstavljati samo- 
upravljanja v tem smislu, da ima nek organ pravico oblikovati svoj dohodek 
z davki oziroma s prispevkom — trenutno je v sedanjem našem gospodarskem 
sistemu prispevek še vedno davek, čeprav ga določa v posebnem postopku 
skupščina republiške skupnosti v soglasju z ustrezno skupščino in da lahko 
postane tak davek sestavni del samoupravnega mehanizma organizacije, kot 
je komunalna skupnost. 

Poleg tega moramo tudi ugotoviti, kar je bilo v razpravi že danes rečeno, 
kakšen je današnji sistem socialnega zavarovanja. Ne zanikam, da je sistem do 
sedaj napravil velik korak, praksa pa dokazuje, da ima ta sistem še številne 
slabosti, o katerih je govorila v uvodni, obrazložitvi tovarišica Gasparijeva, da 
ima še mnoge fiskalne slabosti, ki izključujejo interese osnovnih činiteljev: 
zavarovance, zdravstvene delavce, kolektive delovnih organizacij in da moramo 
zaradi tega z nadaljnjimi sistemskimi spremembami uskladiti način financiranja 
socialnega zavarovanja z našimi samoupravnimi odnosi. 

Menim, da na tem področju ne more obveljati način, da se tako imenovane 
potrebe preračunavajo, zlasti pa, da se te potrebe zagovarjajo s podatki, s kate- 
rimi razpolagamo. Omenim naj, da imajo vsi podatki le določeno relativno 
vrednost, in ne mislim, da je treba tem podatkom pripisovati absolutno točnost, 
vendar pa kažejo ti podatki določene tendence. Na primer: od 1963. do 1965. 
leta so porastli skupni izdatki zdravstvenih zavodov približno za 61 Vo. Trdi 
se, da je glavni vzrok za tako visok porast izdatkov zdravstvenih zavodov pove- 
čanje materialnih stroškov. Toda podatki zaključnih računov kažejo, da so 
materialni stroški v tem obdobju porasli za 43'°/o, medtem ko so se celotni 
izdatki povečali za 60 '%>. Izdatki, za osebne dohodke in za sklade, pa so se ne- 
primerno bolj povećah kot skupni izdatki. Tako so, na primer, izdatki za osebne 
dohodke porastli za 75'°/», in izdatki za lastne sklade, to je za sklade skupne 
porabe in pa poslovne sklade — razen amortizacije — pa celo 81 fl/o. To doka- 
zuje, da so vplivale na gibanje materialnih stroškov znatne podražitve prehram- 
benega blaga, zdravil in številnega drugega materiala, obenem pa so izdatki za 
sklade in za osebne dohodke rastli znatno hitreje kot so rastli skupni izdatki. 
V zvezi s tem postavljam vprašanje: kako je mogoče ob deficitu formirati 
sklade v zdravstvenih zavodih. Skladi zdravstvenih zavodov v Sloveniji so 
znašali po zaključnih računih za preteklo leto, brez amortizacije, nekaj nad 
4 milijarde S dinarjev. Ce se pretežni del dohodka zdravstvenih zavodov formira 
iz namenskih sredstev, katere vplačujejo delovne organizacije za zdravstveno 
zavarovanje, potem je očiten ekonomski nesmisel, da so ob finančnih primanj- 
kljajih naraščala sredstva v lastnih skladih teh zavodov. Nisem proti, formiranju 
skladov, ki so nujno potrebni zdravstvenim zavodom, za nadaljnjo razširjeno 
reprodukcijo, za izboljšanje kvalitete te službe, ampak govorim o pojavu, ki 
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kaže na značilnost slabosti dosedanjega sistema, na precejšnje ekstenzivno 
gospodarjenje, s katerim moramo računati, ko se odločamo O' bodoči politiki 
usklajevanja tega področja z našimi splošnimi možnostmi. 

Tovariši, brez znižanja prispevne stopnje, ki jo predlagamo v višini 6 %>, 
se bodo pojavili zelo resni problemi na področju dolgoročnega oziroma inva- 
lidsko-pokojninskega zavarovanja. Po podatkih, s katerimi razpolagamo, nasto- 
pajo glavni primanjkljaji, na področju dolgoročnega zavarovanja, ki znašajo, 
kakor je bilo omenjeno, v letošnjem letu okoli 8 milijard. Brez določenih ma- 
terialnih premikov v korist dolgoročnega zavarovanja, s predpostavko', da 
ostane skupna stopnja prispevka po sedaj veljavnih zveznih predpisih v višini 
20,5 »/o nespremenjena, problemov dolgoročnega zavarovanja ne bi bilo mogoče 
rešiti. Strinjam se, da so v bodoče, tudi na področju dolgoročnega zavarovanja, 
kjer obstajajo tudi velike rezerve, potrebne radikalne in obsežne sistemske 
spremembe. Trenutna situacija, tega najmanj elastičnega področja, kjer ni 
mogoče za sedaj izvesti pomembnejše revizije, onemogoča uskladitev potrošnje 
z materialnimi možnostmi. To> je bil tudi razlog, ki smo ga v predlogu upo- 
števali, da obstajajo v sedanji fazi večje možnosti predsistemskih sprememb 
predvsem na področju zdravstvenega varstva, manjše pa so te možnosti glede 
na obstoječo zakonodajo in pravice upokojencev na področju dolgoročnega 
zavarovanja. Zato smo videli rešitev tega problema, da v okviru skupne stop- 
nje prispevka za socialno zavarovanje spremenimo notranjo strukturo pri- 
spevka v korist dolgoročnega zavarovanja in da zmanjšamo zgornjo mejo 
prispevne stopnje zdravstvenega zavarovanja. 

Tovariši so v diskusiji jasno poudarili, da v današnjih pogojih ni mogoče 
zahtevati prerazdelitev narodnega dohodka, če ni mogoče dobiti drugih do- 
datnih virov, s katerimi bi se rešil problem socialnega zavarovanja. Z drugimi 
besedami, iskati moramo rešitev v okviru sedanje stopnje 20,5 %>, ker pa imamo 
znotraj tega primanjkljaje predvsem na dolgoročnem zavarovanju, potem me- 
nim, da bi naj vsak diskutant hkrati dal tudi predlog, na kakšen način bi v 
okviru sedanje splošne limitirane stopnje zagotovili ustrezno^ kritje primanj- 
kljajev na področju dolgoročnega zavarovanja in zagotovili primeren in ustre- 
zen razvoj tako pomembnega področja, kot je zdravstveno zavarovanje. 

Poleg tega mislim, da na področju zdavstvenega zavarovanja ne gre samo 
za izdatke, ki so' vezani na zdravstvene usluge, ampak gre predvsem za zdrav- 
stveno varstvo. Druga pomebna postavka so tako imenovane denarne dajatve 
ali nadomestila za čas bolezni. Tretja kategorija izdatkov so stroški administra- 
tivnih služb socialnega zavarovanja. Da navedem nekaj podatkov o porabi vseh 
sredstev zdravstvenega zavarovanja, ki se predvideva v letošnjem letu. Za 
zdravstveno varstvo odpade približno 65,8 %, na denarne dajatve 31,2 °/o, na 
službe socialnega zavarovanja pa 2,9% izdatkov. Pri tem beležimo določene 
premike v 1964. nasproti 1965. letu. Izredno rastejo denarne dajatve za nadome- 
stila za čas odsotnosti z dela, ki so znašale v 1964. letu 28,8 °/o, v 1965. letu 29,1 °/o, 
v 1966. letu pa bedo predvidoma znašale 31,2 <Vo vseh izdatkov. Problem se 
pojavlja zlasti v racioniranju te potrošnje, ki je zajeta v okviru stopnje 6 %. 
Skratka, treba bo- več aktivnosti in mobilizacije naših delovnih organizacij, 
da se zmanjša število izostankov z dela in da na ta način zmanjšamo izdatke 
za denarna nadomestila osebnih dohodkov in da zagotovimo ob najširši aktiv- 
nosti vseh zainteresiranih činiteljev potrebna sredstva za zdravstveno varstvo. 

Navedel bi tudi podatek, da znašajo v letošnjem letu v okviru stopnje 
zdravstvenega zavarovanja izdatki za upravo oziroma administracijo social- 
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nega zavarovanja 2 270 mio S dinarjev. Najbrž kaže tudi ta podatek, da so 
v okviru skupne potrošnje zdravstvenega zavarovanja, ki bo v letošnjem letu 
znašala predvidoma 78,300 mio S dinarjev, določene rezerve v zmanjševanju 
in poenostavitvi raznih administrativnih opravil. Ta ne bremenijo le direktne 
izdatke socialnega zavarovanja, ampak v veliki meri tudi obremenjujejo i,n 
hromijo vso našo zdravstveno službo-. 

Ko govorimo o deficitih na področju zdravstvenega zavarovanja, si moramo 
biti na jasnem, da ne gre za neke knjigovodske debalanse oziroma za matema- 
tične izračune, temveč gre za sedanji sistem, ki v celoti dezinteresira uporabnike 
teh sredstev, da bi omejili svoje izdatke v okviru razpoložljivih dohodkov in 
omogoča nastajanje določenih deficitov, zlast še, če je družba pripravljena te 
deficite pokrivati. Znano vam je, da so letos razpravljali v zveznem merilu 
o deficitih in o zahtevah, da je treba z dodatnimi obremenitvami ali z emisijo 
narodne banke, torej z družbenimi sredstvi pokriti te primanjkljaje. V razpravi 
pa je bilo zavzeto jasno stališče, da federacija teh primanjkljajev z novimi 
instrumenti ne bo pokvarila. S tem. je tudi psihološka bitka dobljena, da se 
bo v bodoče problem eventualnih primanjkljajev moral reševati v okviru 
komunalne skupnosti, njihovih rezerv in z dodatnimi obremenitvami posamez- 
nih zavarovancev. Zavarovanec bo pri tem postal tudi med letom nekoliko bolj 
kritičen do razpolaganja s temi sredstvi, ker mu ne bo vseeno, če bodo zavodi 
konec leta zaključili poslovanje s primanjkljajem, ki bo predstavljal dodatno 
obremenitev njegovih neto> osebnih dohodkov in njegovega standarda. 

Najtbrž zavarovanec za te stvari v preteklosti ni mogel biti zainteresiran, če 
je družba dopuščala takšno poslovanje, da so izdatki prekoračili meje razpolož- 
ljivega dohodka, nastale primanjkljaje pa je družba pokrila. 

Tovariši, z isto logiko' smo- se srečevali v gospodarstvu v dobi administra- 
tivnega upravljanja, ko so posamezne direkcije, posamezna gospodarstva imela 
vnaprej planiran dohodek oziroma primanjkljaj, ki ga je družba morala pokriti. 
Družba je bila že vnaprej postavljena pred dejstvo, da mora jutri uporabiti 
dodatne davke za kritje nastalih primanjkljajev. 

Samo dejstvo, da danes obstajajo takšni primanjkljaji na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja, zahteva, da se z ustreznimi prispevnimi stopnjami in z 
ustreznimi ukrepi pridemo pred zavarovance, ki v končni liniji morajo plačati 
te primanjkljaje, in jih vključimo v napore za čimbolj racionalno potrošnjo 
-sredstev za socialno zavarovanje. 

Želel bi še govoriti, o obsegu socialnega zavarovanja. Ze uvodoma je bilo 
obrazloženo, da bodo znašali izdatki za socialno zavarovanje v letošnjem letu 
okroglo 172 milijard dinarjev, kar predstavlja določen delež v narodnem do- 
hodkiu. Ne glede na to, kakšen je ta delež, menim, da znesek, 172 milijard in 
v okviru tega 78 milijard za zdravstveno varstvo predstavlja zelo pomembna 
sredstva, o katerih bi morali vsi razmišljati. V letošnjem letu bo znašala 
celotna proračunska potrošnja vključno z izdatki za šolstvo in za vse druge 
oblike potrošnje tako v republiškem proračunu kot v proračunih vseh občin 
120 milijard dinarjev. Samo za zdravstveno varstvo pa bo znašala potrošnja 
v letu 1966 okroglo 78 milijard. 

Mislim, tovariši, da ne gre za preoptimistična pričakovanja oziroma za 
ocene, ki so dane na-papirju, temveč so lahko ta pričakovanja bolj pesimistična, 
kakor spraviti splošno potrošnjo v realne okvire ne samo v našem gospodarstvu, 
temveč v celotni družbi. Bojim se, da se bomo v bodoče še večkrat srečavali 
s temi problemi, ko bomo sprejemali številne sistemske spremembe in kjer nam 
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bo praksa in reforma odkrivala, da je treba postaviti v nove parametre celotno 
potrošnjo^, če hočemo zagotoviti zdrav gospodarski razvoj in ustrezno inten- 
zivnost gospodarjenja tudi na vseh ostalih področjih. Obenem se javljajo opti- 
mistična pričakovanja nekaterih pasivnih opazovalcev, ki naj po šestih mesecih 
ugotovijo ali je imel Izvršni svet v svojih pesimističnih pričakovanjih prav ali 
ne. Menim, da bi se morali združiti vsi aktivni sodelavci in z ustreznimi napori 
ter stremljenji spremeniti teh 6 '%> v ustrezno praktično akcijo. Skratka, v 
sklopu naporov gospodarskih in drugih delovnih organizacij ter družbenih služb 
v gospodarski reformi je odmeriti mesto za ustrezne napore, ki jih v času 
gospodarske reforme morajo sprejeti tudi zdravstvene službe. Menim, 'da gre 
za položaj v celotni razporeditvi nalog in odgovornosti, ki jih imajo posamezni 
sektorji v naši družbi v izvajanju gospodarske reforme; in za opredelitev ob- 
veznosti, ki, jih z reformo sprejemajo ne samo gospodarske organizacije, ampak 
tudi druge delovne organizacije na posameznih sektorjih družbenih služb. 

Tovariši, navedel sem nekatere momente, ki so nam narekovali, da smo 
predlagali obema zboroma najvišjo gornjo mejo v višini, 6 °/o za zdravstveno 
zavarovanje. V polni meri smo se zavedali, da ti predlogi niso popularni, da 
nimajo opraviti z nikakršno ceneno aktivnostjo, ki bi se na lahko' sprejemala. 
Vendar smatramo, da bomo tako kot Izvršni svet, morali, reševati ne lahke na- 
loge, ki so na liniji izvajanja intencij naše gospodarske reforme. 

Zato v reševanju tega vprašanja ne vidimo samo parcialni interes posa- 
meznega sektorja v našem gospodarstvu, ampak gre za bistveno vprašanje 
celotne naše politike. Zaradi tega moramo poudariti, da v tej razpravi ocenju- 
jete predloge Izvršnega sveta, ki bistveno posegajo ne samo v našo ekonomsko 
politiko in v politiko* na področju zdravstva, ampak v celotno politiko naše 
družbene reforme. Kolikor zbor smatra, da o> tem vprašanju, ki predstavlja 
bistveno vprašanje glede izvajanja same reforme, takšnih ukrepov ne more 
sprejeti, tedaj predlagam, da načne razpravo o zaupnici, oziramo nezaupnici 
Izvršnemu svetu. Ce se glede tega vprašanja, ki ga ocenjuje Izvršni svet kot 
bistveno vprašanje, ne strinjamo, pomeni, da se bistveno razhajamo* glede neka- 
terih načelnih izhodišč v politiki Skupščine in Izvršnega sveta. Vprašanje 
zavrnitve takšne politike nujno' vključuje in poraja tudi vprašanje drugega 
ustreznega izvršnega organa, ki naj na osnovi sprejete politike Izvršnega sveta 
pripomore k realizaciji intencij, do katerih je posamezen zlbor zavzel svoje 
stališče. Predlagam, da bi v končni razpravi, ko- bomo določali O1 tej stopnji, 
ne omejili razpravo le na vprašanje zgornje meje zadevne stopnje, ampak na 
vprašanje odgovornosti za izvajanje takšne ali drugačne sprejete politike. 
Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariši ce in tovariši poslanci! V razpravi o predlogu 
zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje delavcev, se mi zdi prav, da skušamo* določiti 
mesto zadevnemu predlogu v razpravi, ki je zadnje čas močno zajela našo 
javnost. 

Stanje v socialnem zavarovanju, predvsem pa nehvaležna naloga, kako 
kriti prejcejšnje primanjkljaje, za katere, kot je pri nas običaj, ni nihče odgo^- 
voren, je pripeljalo vse razprave v skoraj soglasen zaključek: Tako ne more 
več naprej. Iz vseh razprav je mogoče v glavnem povzeti naslednji stališči: 
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Prvo: Zdravstveno in socialno zavarovanje se mora formirati ustrezno naši 
ekonomski moči. Zato je treba1 čimprej, najbolje takoj, znebiti se iluzij in. 
kombinacij ter pogumno in odločno^ pogledati resnici v oči in javnosti, pred- 
vsem pa delavskemu razredu odkrito povedati, da so na tem področju potrebni 
radikalni ukrepi, ki morajo sistemsko urediti stvari in jih postaviti v okvir 
naše družbene zmogljivosti. 

Drugo: V zadnjem časiu je zelo težko zmanjševati in utesnjevati proklamirane 
in že pridobljene pravice, ki so pridobitev razrednega boja naše revolucije. 
Potrebne niso nove sistemske rešitve, temveč manjše izpopolnitve obstoječega 
sistema. 

Okoli teh dveh osnovnih stališč se je nabralo toliko konceptov, ki so v 
končnih stališčih silno oddaljeni drug od drugega. Eni vidijo rešitev v takojš- 
nem prehodu zdravstvenega in socialnega zavarovanja od etatističnih pozicij na. 
samoupravljanje, kot edino možno pot v doseženi stopnji družbenega razvoja, 
medtem ko drugi zatrjujejo, da je danes edina realna pot, da država še naprej 
ureja zdravstveno in socialno zavarovanje ob manjši vlogi samoupravljanja na 
tem področju. 

Federacija si še danes krčevito prizadeva obdržati pravico, da kljub ob- 
čutnim premikom na (področju deetatizacije še nadalje vztrajno predpisuje pra- 
vice zavarovancem, izvajanje teh pravic pa prepušča skladom socialnega zava- 
rovanja. Federacija pri tem, kot je to nedavno ugotovilo zvezno ustavno sodišče, 
niti ne gleda na to, ali je za te pravice potrebno materialno- kritje ali ne. Ne 
smemo prezreti, da socialno zavarovanje zahteva in pričakuje od družbe kritje 
960 milijonov novih dinarjev primanjkljaja. Pot v inflacijo je bila pač tlakovana 
z dobrimi nameni. Kako gleda gospodarstvo na to nepopularno nalogo, da se 
krije primanjkljaj socialnemu zavarovanju? Gospodarstveniki pravijo nekako 
takole: gospodarstvo v pogojih reforme in vključevanja v mednarodno- delitev 
dela, ob trdi tekmi na svetovnem, tržišču in ob stalni prvenstveni nalogi lastne 
modernizacije in reprodukcije ne zmore tako velikih dajatev za neproduktivne 
dejavnosti. Reforma, za katero trdimo, da ni le pomembna za gospodarstvo, 
temveč je še pomembnejša na področju vseh družbenih odnosov, je takoj v 
začetku postavila jasna in nedvoumna načela: ne moremo porabiti več kot 
ustvarjamo, poraba ne sme biti anticipirana, treba je še hitreje razvijati samo- 
upravljanje na vseh področjih, predpogoj vsemu pa je dvig produktivnosti in 
modernizacija proizvodnje. Razumljivo je, da je danes v povsem novih pogojih 
gospodarjenja anahronizem vztrajati, pri starih stališčih in kriterijih in tudi pri. 
starem načinu dela. Zato sem mnenja, da so za ureditev sedanjega stanja na 
področju zdravstvenega in socialnega zavarovanja potrebne sistemske rešitve. 
Razčistiti bi bilo treba nekatera sistemska vprašanja, kot so: vloga delovnih 
organizacij in zavarovancev pri izvajanju zdravstvenega zavarovanja, obseg 
pravic iz zdravstvenega zavarovanja, ureditev celotnega področja pokojnin, 
razširjena reprodukcija v zdravstvu, financiranje zdravstvene službe, realna 
vrednost zdravstvenih storitev, standardi, normativi itd. Pi vsem tem pa menim, 
da je prvenstveno treba urediti in spremeniti pristojnost federacije pri pred- 
pisovanju pravic zavarovancev. Federacija naj v skladu s krepitvijo samouprave 
zavarovancev odpravi zvezni limit, višine prispevka in prepusti več manevr- 
skega prostora republikam in komunalnim skupnostim zavarovancev, ki bodo 
prav gotovo bolj realno določile pravice v skladu z možnostmi, kot pa je to. 
storila federacija do sedaj, kar je praksa jasno in nedvoumno pokazala. 
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In končno. Če smo že v gospodarstvu brez ovinkov priznali obstoj neena- 
komernosti, v razvoju, zakaj tega ne bi priznali tudi za zdravstveno in socialno 
zavarovanje. Če iz vseh teh stališč poskusimo oceniti, predlog zakona o naj- 
višji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje'delavcev, moram ugotoviti, da je izdelan v starem duhu, da ne 
prispeva h krepitvi samouprave socialnega zavarovanja in da ni usklajen z 
ukrepi, ki bi dejansko zagotovili zmanjšanje potrošnje na področju zdravstve- 
nega zavarovanja. Nove sistemske rešitve morajo tudi v zdravstvu in ekonomiki 
in ne samo pri zdravljenju omogočiti izvajanje načela »bolje preprečiti kot 
zdraviti« in ne kot je veljalo do sedaj »več bolnikov in bolezni, več dohodka«. 
Aparatu socialnega zavarovanja pa je treba z novimi merili na preprost, toda 
učinkovit način onemogočiti matematično ustvarjanje dohodka: čim večji pri- 
spevki, tem večja delitev dohodka. 

K izjavi tovariša predsednika Izvršnega sveta glede naraščanja osebnih 
dohodkov zdravstvenih delavcev bi, rad pripomnil to, da se mi zdi prikazana 
slika enostranska. Ne zanikam podatkov, ki jih je tovariš predsednik navajal, 
vendar menim, da bi bih s takim prikazom nepoučeni le enostransko informi- 
rani. Menim, da so najbolj realni statistični, podatki Republiškega zavoda za 
statistiko', ki jih je objavil Gospodarski vestnik v številki 92, z dne 25. 11. 1966 
na prvi strani;. Namreč, spričo procentualnega porasta osebnih dohodkov je 
računati, da se bo zdravstvo kot panoga nahajalo na vrhu lestvice osebnih 
dohodkov. V resnici pa je stanje drugačno. Prebral bom podatke, ki veljajo za 
september 1966 in so objavljeni v omenjeni številki Gospodarskega vestnika. 
Povprečne mesečne osebne dohodke imajo: prometna podjetja 108 300 din, tr- 
govska podjetja 94 100 din, ladjedelništvo 110 300, elektroenergija 109 400, 
barvasta metalurgija 106 500, grafična industrija 98 000, premogovništvo 95 000, 
kemična industrija 92 000, zbornica in podobne organizacije 195 500, politične 
organizacije 112 200, družbene organizacije 92 700, državni organi in pravosodje 
92 700, socialno zavarovanje 91 800, zdravstvo 91 400, šolstvo 90 300. Mislim, 
da je na podlagi teh podatkov slika bolj jasna. Hvala lepa. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Mirko Remec. 

Mirko Remec: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko smo na seji odbora 
za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora razpravljali o predlogu 
zakona o najvišji meri, do katere se sme določiti, stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje delavcev v SR Sloveniji, je bila večina poslancev 
mnenja, da je treba sprejeti omenjeni zakonski predlog. Tedaj smo tudi menili, 
da je treba takoj pričeti s pripravami za uveljavitev takih sistemskih rešitev 
na področju zdravstvenega zavarovanja, ki naj zagotovijo uveljavljanje in od- 
govornost zavarovancev in delovnih organizacij pri določanju obsega pravic in 
njihovega materialnega kritja. Hkrati je bil odbor soglasen, da je treba s tem 
v zvezi sprejeti še druge ukrepe za racionalizacijo potrošnje na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva, saj je predlagana limitirana 
stopnja le eden od ukrepov za stabilizacijo potrošnje v tej veji zavarovanja. 
Zato menim, da je treba čimprej uresničiti akcijski program s področja zdrav- 
stvenega varstva in zavarovanja, ki ga je Izvršni svet že sprejel. 

Večkrat smo na tem mestu in tudi v našem odboru razpravljali o razvoju 
in stanju zdravstvene mreže v naši republiki. Vselej smo lahko ugotovili, da 
je mreža zdravstvenih zavodov v naši republiki dokaj močno razvita, ponekod 
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celo predimenzionirana, kar nedvomno podražuje zdravstveno službo. Takšen, 
nekje pretiran razvoj zdravstvenih zavodov prav gotovo ni v skladu z inten- 
cijami gospodarske reforme in ne daje jamstev za racionalno potrošnjo sredstev, 
namenjenih za zdravstveno varstvo občanov. Zato menim, da je prišel čas, ko 
moramo dokončno izdelati našim zmogljivostim in potrebam ustrezno' organi- 
zacijo zadevne službe in mrežo zdravstvenih zavodov v naši republiki. Pri 
tem ne smemo zanemariti funkcionalne in tudi ne neobhodno potrebne fizične 
integracije zdravstvenih zavodov. V številnih komunalnih skupnostih in občinah 
imamo na področju zdravstva še vrsto malih delovnih organizacij kot so npr. 
nekatere reševalne postaje, lekarne, obratne ambulante in podobno, ki poslujejo 
še vedno kot samostojni zavodi, kar vse povečuje njihovo režijo in poslovne 
stroške. 

Se so primeri, da imamo v 3 občinah na razdalji komaj 15 km kar 3 zdrav- 
stvene domove, od katerih ima vsak svoje medicinsko, administrativno in fi- 
nančno službo, da imamo na območju ene občine več zdravstvenih domov in 
podobno. Zaradi razdrobljenosti zdravstvene službe in ker tudi samoupravni 
organi, posameznih delovnih organizacij še danes niso spoznali potrebe po inte- 
graciji zdravstvenih zavodov, se nedvomno postavlja vprašanje, če se tako res 
najbolj smotrno izkoriščajo kapacitete, oprema in kadri v zdravstvenih zavodih. 
Prav zaradi tega moramo> nujno in čimprej storiti vse, da izdelamo takšno 
strokovno in fizično integracijo, ki bo pocenila zdravstveno službo kot celoto, 
s čimer pa seveda ne smemo prizadeti zdravstvenega varstva občanov. 

Pristojni republiški upravni in strokovni organi bi morali temeljito' pro- 
učiti dosedanji razvoj in kapacitete bolnišnične zdravstvene službe ter pred- 
lagati ustrezne rešitve, saj imamo še vrsto nerešenih problemov na tem pod- 
ročju. Mislim na bolnišnični, oddelek v Crni na Koroškem, na bolnišnico v 
Valdoltri, na bodočo vlogo bolnišnice v Sežani in v Topolščici, na vlogo naravnih 
zdravilišč in podobno. Morda bi, bilo s tem v zvezi prav proučiti še vprašanje, 
kafro bi s formiranjem cenejših geriatrienih oddelkov razbremenili druge 
posteljne kapacitete predvsem v internih oddelkih bolnišnic, ki jih danes za- 
sedajo pretežno ljudje, ki so bolj potrebni socialnega varstva kot medicinske 
pomoči. 

Vsi ti in drugi problemi zahtevajo nujno rešitev, če želimo s pravilno po- 
litiko razvoja zdravstvene mreže prispevati svoj delež k umiritvi potrošnje 
sredstev za zdravstveno varstvo v tistih okvirih, ki jih dovoljuje gospodarska 
reforma. 

Nadalje bo treba proučiti vprašanja administracije v zdravstvur Ta je 
nedvomno preobsežna in zato je treba takoj ukrepati za njeno poenostavitev. 
Tako ogromna administracija zahteva preveliko število nemedicinskih kadrov, 
kar močno podražuje zdravstveno službo. Ugotovljeno je namreč, da morajo 
zdravstveni zavodi pripravljati za razne institucije različne statistike in analize, 
v katerih je velik odstotek enakih podatkov, kar pomeni čestokrat ponavljanje 
istega dela. Verjetno bi bilo bolje, če bi službo zdravstvene statistike in evidence 
organizirali na enem mestu. Od tu pa bi dobivali vsi zainteresirani potrebne 
podatke. Razen tega bi morali administracijo v zdravstvu sploh zmanjšati, in 
poenostaviti. 

Ugotovljeno je tudi, da zdravstveno službo močno obremenjujejo nekatera 
opravila, ki nimajo značaja medicinskega dela, so pa potrebna za uveljavljanje 
določenih pravic občanov. 
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Naslednja ugotovitev je, da število zaposlenih, predvsem nestrokovnih de- 
lavcev v zdravstvu, tudi po reformi raste, čeprav ne v večjem obsegu, vsega 
le za približno 1 %. To bi lahko ocenili kot orientacijo do neke mere na eksten- 
zivno delo in obenem dokazuje, da ne težimo v zadostni meri k izboljšanju 
strukture zaposlenih v zdravstvu. 

Ne bi hotel govoriti o vlogi in dosedanjem delu zdravstvenih centrov. O 
tem je že precej razpravljal naš zbor in še v večji meri Socialno-zdravstveni 
zbor. Poudariti bi le želel, da morajo postati zdravstveni, centri poleg drugega, 
v novem sistemu tisti organi, ki so1 poklicani dati največji prispevek k obliko- 
vanju kriterijev za izvajanje in financiranje zdravstvenega varstva,. Poudarjam, 
da mora biti pri tem težišče prav na zdravstvenem varstvu in ne na zdrav- 
stvenih zavodih, saj gre za financiranje zdravstvenega varstva in ne zavodov. 

Pri tem delu bi se morali zdravstveni centri in zdravstvena služba za pra- 
vilno ovrednotenje zdravstvenega dela posluževati standardov in normativov, 
ki jih žal do danes še nimamo. 

Prav tako menim, da bi morali ločiti sklade zdravstvenega zavarovanja od 
skladov dolgoročnega zavarovanja. V samem skladu zdravstvenega zavarovanja 
pa je treba vidneje ločiti stroške zdravstvenega varstva od stroškov za nado- 
mestila, za izgubljeni osebni dohodek zaradi bolezni in druge dajatve kot so 
pogrebnine, razne pomoči itd. Le tako bomo lahko vseskozi spremljali gospo- 
darjenje s temi sredstvi in bomo lahko sproti ugotavljali, na katerem področju 
zdravstvenega zavarovanja nastopajo pomanjkljivosti, ki jih bo treba sproti 
odpravljati. 

Navedel sem le nekatere, po mojem mnenju pereče probleme, o katerih 
smo sicer že večkrat razpravljali, vendar od tod še nismo' prišli daleč naprej. 
Ce hočemo, da ne bodo stroški za zdravstveno varstvo tako hitro naraščali kot 
sedaj, ko presegajo že vse naše1 realne možnosti, moramo* nujnoi podvzeti ome- 
njene in podobne ukrepe, če želimo doeeči racionalizacijo organizacije zdrav- 
stvene službe in socialnega zavarovanja ter uskladiti potrošnjo na tem področju 
z našimi gospodarskimi možnostmi. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovairišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da se v razpravi o teh dveh točkah današnjega dnevnega 
reda nekoliko dalj pomudim pri nekaterih okoliščinah in povem morda nekaj, 
več kot bi bilo potrebno za ali proti zakonskemu predlogu. 

V to me sili precej okoliščin, med drugim sama obrazložitev zakonskega 
predloga o znižanju prispevne stopnje, nadalje mnoge razprave na zboru in na 
skupščinah zavarovancev, kjer sem nekaterim tudi prisostvoval, mnoge raz- 
prave v Socialno-zdravstvenem zboru ter na naših odborih, pred kratkim ob- 
javljena analiza o gibanju zdravstvenega stanja prebivalstva Slovenije in končno 
nekatere izjave v današnji razpravi ter drugod. 

Najprej nekaj besed o argumentaciji k zakonskemu predlogu, čeprav je 
o tem bilo danes že precej povedanega. 

V obrazložitvi zakonskega predloga so zelo natačno navedene številke, ki 
govorijo v njegov prid. Tako so, denimo, navedene tabelarne številke oziroma 
prikazi, kako je rasla udeležba izdatkov za zdravstveno zavarovanje v zadnjih 
10 letih, in sicer od 3,5% na današnjih 6,9 % narodnega dohodka. Povsem 
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razumljiva je reakcija vsakega zavarovanca, da enkrat reče: dovolj je tega 
porasta, zmanjšajmo to udeležbo. Zal pa v tem predlogu in tudi v drugih 
gradivih ni prikazana udeležba v letošnjem letu, za katero vemo, da se je 
uporaba v zdravstvenem varstvu le umirila in da stagnira, da je zdravstvena 
služba v letošnjem letu, če računam' na podatke, ki jih imamo za poslednji 
mesec, oziroma, če računamo še s predvidevanji, dobila komaj 6 °/o več sredstev 
v primerjavi z lanskim letom. To pa kljub temu, da so podražitve porasle za 
približno 34 °/o, kar pomeni, da je ostalo v bistvu zdravstveni službi na razpo- 
lago znatno manj sredstev kot jih je imelo leto dni poprej. Taka analiza bi 
prišla prav tudi v teh materialih. Zelo me moti, da se precej govori o porastu, 
nikjer pa niso navedene številke, oziroma prikazi, zakaj je nastal ta porast in 
za kakšne izdatke se je porabil. V glavnem gre le za deklaracijo- o porastu, 
medtem ko nikjer nimamo natančnega številčnega prikaza, za koliko so dejan- 
sko porasli materialni stroški in sicer katere vrste teh stroškov, za koliko so 
porasle dajatve in katere vrste dajatev in tako dalje. - 

Vemo, da so v strukturi stroškov zdravstvenega varstva v zadnjem času 
zelo porasle prav dajatve, kar je bilo že tudi danes rečeno. Poleg tega se v 
strukturo stroškov v zadnjih letih vračunavajo še mnogi drugi stroški, ki jih 
prej sploh nismo poznali ali jih vsaj nismo poznali, pred petimi, oziroma de- 
setimi leti, torej v letih, ki jih jemljemo' kot komparacijo za porast udeležbe 
zdravstvenega zavarovanja v nacionalnem dohodku. Med te stroške sodijo pred- 
vsem anuitete, ki jih danes odplačujejo predvsem skladi zdravstvenega zava- 
rovanja. Nadalje omenjam šolanje zdravstvenega kadra. Dobro se spominjamo, 
kako se je gradila mreža zdravstvenih zavodov, zlasi osnovna mreža, s kakšno 
slovesnostjo smo predajali 'ključe novih zavodov in s tem seveda anuitete, ki 
jih pa danes plačujejo zavarovanci iz svojih skladov. Prav tako se spominjamo, 
kako je potekalo šolanje zdravstvenega kadra, da so šla sredstva spet iz prorar- 
članov in iz drugih skladov, medtem ko se danes stroški za šolanje in speciali- 
zacije v vse večji meri valijo na sklade zdravstvenih zavodov, kar gre spet 
v breme skladov socialnega, oziroma zdravstvenega zavarovanja. Končno ne 
smemo niti, prezreti nenehnega upadanja udeležbe v zdravstvenem varstvu, ki 
so jo pred časom imele širše družbeno-politične skupnosti od občinskih skup- 
ščin do republiške in do zvezne, ki so kar s krepkimi Obveznostmi sodelovale 
v zdravstvenem varstvu. Za komparativni podatek primerjam samo eno ljub- 
ljansko občino1, ki je še vedno, tudi v letošnjem letu, prispevala 1,5 '"/o svojih 
proračunskih sredstev za zdravstveno varstvo1. Ista občina je pred tremi leti 
prispevala 18fl/o proračunskih sredstev za zdravstveno varstvo. Poznam veliko 
občin, ki v letošnjem letu niso prispevale prav ničesar. Odstotek za te namene 
je iz leta v leto padal tako v občinskih kot v republiških in zveznih sredstvih. 
Mislim, da tudi ta prikaz nekoliko osvetljuje situacijo v zdravstvu. 

Končno me še zelo motijo različne komparacije, ki se jih pogosto poslu- 
žujemo glede porabe sredstev za zdravstvo pri nas in drugod v svetu. Pravimo, 
da pri nas trosimo nekaj nad 6®/o narodnega dohodka za zdravstveno varstvo, 
medtem ko trošijo v razvitejših državah, posebno v Skandinaviji in drugod, 
med 3%> do 4®/o narodnega dohodka. Pri tem spet pozabljamo, kar morda na- 
šemu delovnemu človeku ni znano, da je produktivnost v teh deželah približno 
1,5-krat večja, se pravi, da je masa dohodka iz teh sredstev prav tako 1,5-krat 
večja in da presega še vedno našo stopnjo 6% narodnega dohodka. Kljub temu 
pa želimo obdržati vse pravice zavarovancev, čeprav so morda te pravice še 
obsežnejše kot v teh deželah, ki jih jemljemo za vzor. 

4» 
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Ne bi se hotel dalj 0 zadrževati na. številkah, saj je bilo o njih precej pove- 
danega, vendar menim, da je daines prilika reči še nekaj besed o drugih vpra- 
šanjih in zavzeti do njih določena stališča. 

Prvo od teh vprašanj je: so bila vlaganja v zdravstveno varstvo in v zdrav- 
stveno službo doslej upravičena? To vprašanje je zaradi tega, ker lahko ob 
tehtanju upravičenosti ah neupravičenosti vlaganj v zdravstveno varstvo in v 
zdravstveno službo sedaj in v preteklosti prihajamo do dilem, ki nas ovirajo 
v določitvah za prihodnje1. Vrivajo se namreč neke asociacije oziroma primerjave 
z milijardnimi investicijami in za katere trdimo, da so bile te investicije ne- 
pravilne. Gre torej za vprašanje, če smo bili v zdravstveni službi bolj produktivni 
kot morda v gospodarstvu in v drugih službah ah pa manj produktivni, oziroma, 
če so bile te investicije in te prispevne stopnje doslej pravilno naložene ali ne? 
Zal nimamo za zdravstveno službo takih pokazalcev produktivnosti kot jih ima- 
mo za gospodarske dejavnosti, ne navznoter in ne v primerjavi z inozemstvom. 
Toda nekatere števiike in nekateri pokazalci so vendarle tu. Naj jih omenim 
samo nekaj. Dobro se zavedamo, kakšno zdravstveno stanje smo imeli pri nas 
pred vojno, oziroma takoj po vojni in kakšno je danes. Ce gledamo to situacijo, 
vidimo, da ni več žarišč mnogih obolenj, posebno nalezljivih bolezni, tako v 
ožji kot tudi v širši domovini. S tako organizacijo zdravstvene službe in z 
dosedanjimi vlaganji smo uspeli zatreti, oziroma obvladati ta žarišča tako, da 
ne predstavljajo več potencialno nevarnosti za prebivalstvo. 

Sistematično in strokovno vodene akcije, posebno preventivne v otroškem 
varstvu, cepljenja in tako naprej, so privedla obolevnost in smrtnost pri pred- 
šolskih otrocih, posebno za nalezljivimi obolenji, na raven najnaprednejših 
dežel. 

Uvajanje rehabilitacije v vse veje medicine pomeni ne samo za posameznike, 
marveč tudi z,a narod kot celoto velijko pridobitev. Stotine in tisoči ljudi zavze- 
majo svoja delovna mesta kljub preboleli bolezni ali poškodbi, Na prste bi 
lahko prešteli narode, ki jim je to uspelo, čeprav imajo večji narodni dohodek 
in jih danes morda jemljemo za primerjavo1. Glede umrljivosti novorojenčkov 
smo med najbolj naprednimi državami na svetu, za katere trdimo, da so do- 
segle že tako nizek odstotek umrljivosti, da ga ni mogoče več zmanjšati. Dalje, 
očitno se kaže tako pri nas kot drugod po svetu, kjer se zdravju ljudi posveča 
primerna pozornost, podaljševanje življenjske dobe in ohranjevanje vitalnosti 
tudi v starejših letih. Prav uvajanju najsodobnejših metod in vseh novosti v 'dia- 
gnostiki in v zdravljenju bolnikov mislim tudi na uvajanje najsodobnejših pripo- 
močkov, aparatov itd., stojimo v vrsti najnaprednejših držav. Težko je izmeriti 
produktivnost naše zdravstvene službe in dati neko oceno njene uspešnosti, 
posebno glede na produktivnost v gospodarstvu. Toda poikazalci, pri katerih 
smo se nalašč izognili številkam, pa so neoporečen dokaz uspešnosti našega 
zdravstvenega varstva in skrbi za človeka in njegovo zdravje. V tej prod u k- 
tivnosti smo tako daleč, kolikor je to bilo le mogoče glede na patologijo našega 
prebivalstva, na naš razvoj in na naša vlaganja. Primerjava z uspešnostjo na 
drugih pO'dročjih bo verjetno šla v prid pozitivne ooene za zdravstvo, oziroma 
za zdravstveno službo in za sistem zdravstvenega zavarovanja. To je namreč 
prav tisto področje, na katerem se lahko merimo z mnogimi zelo naprednimi 
in razvitimi državami na svetu. Mimo tega ne smemo zanikati napredka niti v 
organizaciji zdravstvene službe, o kateri od reforme sem ne znamo presojati 
nobenega izraza pohvale več. Sistem organizacije mreže zdravstvenih zavodov, 
čeprav ne zanikam določenih slabosti v njihovem širjenju, izključitev zasebne 
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prakse z vso njeno špekulativnostjo, kar danes spet na določen način zago- 
varjamo, uvajanje dispanzerskega dela in preventivna orientacija vsega zdrav- 
stvenega varstva, regionalizacija omrežja zdravstvenih zavodov in tesnejša 
medsebojna povezanost, ki si jo posebno danes želimo izpeljati do konca ter 
mnogi drugi dosežki, s katerimi danes globalno nismo zadovoljni in jim očitamo 
le slabosti, so za nas pravzaprav dosežki, s katerimi Se lahko pohvalimo. To ne 
samo po naši oceni, marveč po. oceni mnogih tujih zdravstvenih strokovnjakov 
in strokovnjakov s področja organizacije zdravstvenega varstva in zdravstvene 
službe, ki prihajajo k nam in izjavljajo, da so ti cilji za njih še daleč nadosežni 
ah pa težko dosegljivi šele nekje v prihodnosti. Vprašamo se, ali naj jih vza- 
memo za primer, da napravimo korak nazaj, da bi potem spet šli z njimi 
naprej do cilja, ki smo ga pravzaprav že dosegli? 

Drugo vprašanje je, če je mogoče pričakovati glede na patologijo, se pravi 
glede na obolevnost prebivalstva, v prihodnosti manjše izdatke za zdravstveno 
varstvo, če dejansko želimo organizirati zdravstveno varstvo za vse prebivalstvo? 
Pri razčlenitvi porabe sredstev za zdravstveno varstvo mislimo na možnosti 
zmanjševanja izdatkov vseh vrst, kar se predvsem nanaša na tisti del porabe, 
o kateri smo danes že govorih, da preveč raste in da bi morali te dajatve zmanj- 
šati. Ker v kratkem pričakujemo na področju organizacije zdravstvene službe 
normative za delo zdravstvene službe itd., ostane vprašanje, če je mogoče vpli- 
vati na nadaljnje trošenje sredstev, oziroma ita na zniževanje stroškov za 
neposredno zdravstveno varstvo prebivalstva, ne da bi pri tem okrnili njegovo 
kvaliteto in mogoče tudi, kvantiteto. Kakorkoli bi bila ta želja velika, ne more 
biti realna. Povsem nedialektično bi postavil zahtevo za enak obseg in za enako 
kvaliteto zdravstvenega varstva ob sočasnem zmanjšanju stroškov za te namene. 
Patalogija našega prebivalstva na sedanji stopnji, razvoja medicinske vede in 
ob sedanji ravni vsesplošnega zdravstvenega varstva terja večje izdatke kot 
jih je terjala v preteklosti in bo tudi v prihodnje terjala verjetno več kot jih 
terja danes:. Nimamo nobene opore, da bi lahko verjeli, da bo v prihodnosti 
glede patalogije ali izdatkov kaj drugače. Nasprotno, v pojasnilo naj navedem 
le nekaj primerov. 

Ohranitev vseh vpeljanih in trenutno izvajanih ukrepov, ki so naperjeni 
zoper nenehno prisotne in potencialno nevarne povzročitelje bolezni, preventivni 
pregledi, fluorografiranje, cepljenja, sistematični pregledi v delovnih organizaci- 
jah itd., ne morejo v prihodnje terjati manj sredstev kot jih terjajo danes, 
marveč verjetno še več. Opustitev kateregakoli ukrepa pomeni zavestno odloči- 
tev o možnosti pojavov teh obolenj v obliki epidemij ah v drugačnih oblikah. To 
velja posebno za tiste bolezni, katerih žarišča po svetu še ni,so zatrta, velike 
migracije prebivalstva pa omogočajo prenos obolenj iz različnih krajev. Ne 
smemo pozabiti, da mnoga žarišča, ki so pri nas si,cer že zatrta, še niso zatrta 
povsod in se koze, kolera in ne vem katera druga obolenja lahko vsak čas 
prenesejo tudi k nam, če bi opustili katerokoli obliko preventivnega varstva, 
ki jo danes iizvajamo. 

Epidemija travmat&logije, kot bi lahko imenovali stanje zelo hitrega nara- 
ščanja števila prometnih poškodb, poškodb na delovnih mestih in podobno, 
rojeva in bo še naprej rojevala stotine in tisoče poškodovancev, terjala izdatke 
za njihovo zdravljenje, za nadomestila, za rehabilitacijo in nemalokrat zdrav- 
ljenje skozi vse življenje. Vsote, ki gredo iz skladov zdravstvenega zavarovanja 
za to skupino patologije, zaskrbljujoče naraščajo in nimamo nikakršnega upanja, 
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da bo jutri teh poškodb manj, marveč jih lahko pričakujemo še več in s tem 
tudi večje izdatke za zdravljenje teh poškodovancev. 

Bistvena sprememba patologije prebivalstva terja za zdravstveno varstvo in 
za zdravljenje samo večja in ne. manjša sredstva. Novi pogoji, življenja kot 
so avtomatizacija, motoriz-acija, nezdrav način življenja s premalo gibanja, nov 
način prehrane, ki ga ustvarjamo', množična uporaba kemikalij vseh vrst itd., 
vpli.va na zdravje posameznika in skupin ljudi. Pojavljajo, se nove bolezni, ki 
jih doslej sploh nismo poznali, ali pa so bile tako redke, da smo jih zanemarj-ali. 
Kot posebnost naj omenim skupino alergičnih obolenj z vsemi mogočimi bole- 
zenskimi, slikami. Ta obolenja zelo rastejo. Isto velja za mnoge degenerativne 
bolezni, posebno z okvarami veziva in skeleta. To so bolezni našega časa, ki 
zahtevajo veliko bolj zapleten in hkrati dražji postopek pri ugotavljanju in 
zdravljenju. Poleg tega zahtevajo mnoge od njih dolgotrajen rehabilitacijski 
postopek, predčasno upokojitev, zamenjavo delovnega mesta z nadomestili in 
mnoge druge izdatke. Se intenzivnejša modernizacija življenja in uvajanje 
doslej neznanih metod v industriji in drugod, naravnost pelje v vse večje 
število teh obolenj. 

Očitno podaljševanje življenjske dobe nosi s seboj, gledano s stališča zdrav- 
stvenega varstva, nove obveznosti. Starostna obdobja imajo svojo patologijo in 
posvečanje vse pozornosti in nuđenju popolnega zdravstvenega varstva prav 
starostnikom, moramo šteti v primarne človekoljubne dolžnosti in v svojo držav- 
ljansko dolžnost. Nedvomno je, da bo terjalo izpolnjevanje teh dolžnosti tudi 
v prihodnje večja sredstva. 

Pogostnost malignih oziroma zločestih obolenj ter dosedanji znanstveni iz- 
sledki o možnih vzročnih faktorjih opozarjajo na resnico, da v tej skupini 
obolenj še nismo t^ko daleč, da bi nas ne skrbela več. Uvajanje zgodnjega 
odkrivanja bolezni, sodobni načini zdravljenja in uspešna rehabilitacija terjajo 
od družibe komaj delček, tistih sredstev, ki jih bomo morali morda že jutri 
imeti, če bomo hoteli še naprej v korak z1 naprednejšimi državami. 

Tako bi lahko naštevali še mnoge -druge razloge. Sodobno-, napredno in 
uspešno zdravstvo, pod katerim pojmujem ne le nenehne organizaci.j:ske prila- 
goditve, marveč v prvi vrsti stalno uvajanje tistega, kar je v svetu najvrednejše 
in kar zagotavlja -državljanom najboljše varstvo-, ki jim zagotavlja duševno in 
telesno zdravje, ne m-ore biti niti v priho-dnje cenejše, ampak lahko le -dražje. 
Temu ni kriva zdravstvena služba, ne zdravstveni delavci in niti, ne zdravstveno 
zavarovanje kot tudi ne p-osam-ezniki. Kriv je čas, v katerem živimo in v 
katerem se zdravstvo bori s tistimi bolezenskimi -činitelji, ki jih prinaša. Ne 
smemo prezreti niti vpliva tega časa na duševno-st posameznika in p-o-rajajočo 
se patalo-gijo. Bili bi utopisti, če bi verj-eli,, da bo pri nas če-z pet ali morda 
več let manj duševnih bolnikov, in da bodo- zato stroški zdravljenja manjši. 
Nasprotno, večji bodo-. 

Pri tem bi želel omeniiti samo nekatere pripombe, ki sem jih slišal na 
skupščinah zavarovancev, ko so obravnavali poslovanj-e v letu 1967 na osnovi 
prispevne stopnje 6 % za sklade zdravstvenega zavarovanja ter so skorajda 
v celoti črtali vso preventivo iz obveznosti sklad-ov. Mislim, -da je to korak, o 
katerem odločitev ne more -biti,1 drugačna kot ta:, da smo kvečjemu -proti njej. 

Končno se je postavilo vprašanje, kaj želimo na p-odro-čj-u zdravstvenega 
varstva in zdravstvenega zavarovanja, kaj lahko storimo in zakaj se naj potem 
danes odločimo? Dve postavki naše -družbeno-p-olitične usmeritve se mi zdita 
posebno pomembni tudi, v primeru, ko obravnavamo zdravstveno varstvo. Na 
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eni strani je vsebinsko načelo o stavbi za delovnega človeka. Vsebinsko pravim 
zato, ker bi bilo treba to skrb čutiti tudi na področju zdravstvenega varstva v 
vseh mogočih oblikah varstva človeka. Na dlrugi strani je revolucionarna spre- 
memba, ki je spet naša specifičnost pri uveljavljanju delovnega človeka na 
področju samouprave. Ta pomeni v konkretnem primeru zdravstvenega zava- 
rovanja solidarna in vzajemno povezanost delovnih ljudi v skrbi za lastno 
zdravje in za zdravje šdlrše skupnosti, ki finančno bremeni vsakega -posameznika 
z določenim odstotkom prispevka za zdravstveno zavarovanje. Upravljanje s 
skladi, to je zbiranje in razpolaganje s sredstvi pa naj uravnavajo' zavarovanci 
sami. Gre torej za zavarovanje, ki ni ne privatno in ne državno. V času, ko 
precej govorimo o deetatizaciji, o odmiranju države v nekaterih funkcijah, o 
prenosu teh funkcij na samoupravljalce, ni boljšega področja za praktično 
razdelitev vseh postavk kot je ravno zdravstveno zavarovanje, morda tudi pokoj- 
ninsko in druge oblike zavarovanja. 

Najbrž smo si enotni v tem, da je treba obe načeli nujno razvijati, še naprej 
in skrbeti za zdravje delovnega človeka s širše zasnovanim mehanizmom zdru- 
ževanja materialne osnove za takšno skrb'. Ne smemo namreč prezreti, da je 
bila ena prvih oblik združevanja delovnih ljudi pred izkoriščanjem delodajalca 
v kapitalistični ureditvi prav združevanje za pomoč v nesreči in bolezni. Takšno 
združevanje ima torej tradicijo in delovnemu človeku ni vrinjeno; čuti jo kot 
svojo vsakdanjo potrebo. Ker se je zanjo odločil prostovoljno, ni pričakovati 
drugega kot, da jo bo vztrajno krepil in branil. Z uveljavljanjem drugega 
načela, to je samouprave, bo urejeval z demokratičnim mehanizmom vse tisto, 
kar se pri tem pojavlja kot odklon. 

Na drugi, strani pa se toliko časa, dokler si laisti državni upravni aparat pra- 
vice posegati v to področje brez soglasja in pristanka samoupravljaloev, kre- 
pijo pozicije etatistične ureditve in to na področju, na katerem naj bi najprej 
prišlo do deetatizacije. 

'Gospodarska reforma je v ta kompleks vnesla nov element, ki mu najbrž 
v trenutni situaciji dajemo veliko vlogo, pri čemer radi pozabljamo na prvi dve 
načeli. Stabilizacij,a gospodarstva terja ob vključevanju v mednarodno delitev 
dela neke premike glede porabe sredstev narodnega dohodka. Nič čudnega 
torej, če se z vso ostrino postavlja zahteva za znižanje porabe v socialnem zava- 
rovanju. Ne bi se spuščal v razpravljanje o tem., kje se troši preveč in zakaj 
se toliko troši, saj vemo, da je porast porabe večji v dolgoročnem zavarovanju, 
da je bij ta porast skokovit prav po reformi in da so porastli izdatki spet po 
reformi na račun dajatev itd. Priznati moramo, da je ta poraba predvsem 
posledica upravnega urejevanja zavarovanja, pri čemer so omalovaževana sta- 
lišča samoupravljaloev. Upravno-administrativno poseganje v širjenje pravic 
posameznih skupin zavarovancev na račun širše skupnosti v času, ko smo želeli 
stabilizacijo porabe v socialnem zavarovanju, ni bilo nikoli izpeljano s pristan- 
kom zavarovancev, marveč vedno mimo njih. Slo je torej za preračunano krši- 
tev nekega načela s ciljem, da se razbremene druge oblike 'družbene in prora- 
čunske potrošnje, v katerih ni razvit samoupravni mehanizem do takšne mere 
kot v socialnem zavarovanju. 

Toda, če se sprijaznimo s trditvijo, da je poraba, konkretno v zdravstvenem 
zavarovanju, prevelika in da jo je treba nujno omejiti oziroma po nekaterih 
predlogih celo zmanjšati, se vprašamo: kako? Z ureditvijo določenih anomalij 
v organizaciji zdravstvene službe, o katerih smo 'danes že precej slišali, se bodo 
sprostila določena sredstva. Kolikšna, je težko reči,. Bistvenega vpliva na zmanj- 
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sanje stroškov najbrž ne (bomo dosegli. Obstojata torej dve poti, o katerih sem 
govoril pred dobrim pol letom v Soeiaino-zdravstveinem zboru in jih zidaj 
želim spet podčrtati. Ali krčiti pravice zavarovancev iz zdravstvenega zavaro- 
vanja in nato postopno zniževati prispevek v sklade, ali ohraniti pravice 
zavarovancev in se sprijazniti z enakim, ali morda v priho'dnosti celo z večjim 
prispevkom za sklade? Tretje poti ne vidim. 

Kdo naj se odloči in kdo naj izbira, je menda na dlani. To so zavarovanci 
sami. Gre za- njihove pravice, njihove dolžnosti in za njihovo samoupravo. S 
tega stališča so ukrepi administrativne narave, s katerimi se krčijo pravice 
zavarovancev kot je ukinitev kopališko-klijnatskega zdravljenja, zviševanje 
prispevka za zdravila, soudeležba pri plačevanju 'določenih oblik zdravstvenega 
varstva, sprejeta 'brez soglasja in privolitve vse prej kot krepitev samouprave. 
Veliko je namreč vprašanje, če bi, se zavarovanci odločili za tovrstne spremembe, 
če bi ubrali pot krčenja pravic kot edino možno rešitev trenutnega stanja skla- 
dov socialnega zavarovanja, posebno ob enaki celotni prispevni stopnji za 
socialno zavarovanje, ker se ta omejuje na 20,5 %>. Na zborih oziroma skupnostih 
socialnega zavarovanja so bili odločno proti takim ukrepom in jih ni mogoče 
kljub temu okarakterizirati za nasprotnike reformnih prizadevanj. 

Pri razglabljanju o tem nujno trčimo na ne povsem opredeljen pojem, do 
nedavnega povsem tuj, o prenosu družbene potrošnje na osebno. Potrošnja v 
zdravstvenem zavarovanju je v bistvu, čeprav skupna, le osebna, organizirana 
na poseben način, saj se financira iz osebnega dohodka zaposlenih. Torej je 
ne smemo pojmovati niti ne smerno nanjo aplicirati povsem enakih meril kot 
na proračunsko porabo>, ki je nekaj povsem drugega. 

Ta prenos v primeru zdravstvenega zavarovanja pomeni le dodatno obre- 
menitev posameznika v trenutku potrebe, v trenutku bolezni. Izhajajoč iz 
praktične refleksije tega prenosa lahko z gotovostjo trdimo, da bi se negativno 
odražala na zdravstveno varstvo in na zdravje ne samo posameznika, marveč 
večjih skupin ljudi,. Prizadela bi v prvi vrsti kronične bolnike, starejše osebe 
v večini z nizkimi prejemki in pokojninami, delavske 'družine z večjim številom 
otrok in z nizkim življenjskim standardom. Na drugi strani bi bila sprejem- 
ljiva za relativno ozek krog ljudi z visokimi dohodki, morda za nekaj deset 
tisoč v vsej Sloveniji. Ubiranje poti riziika v korist manjšega, na račun velikega 
števila ljudi, katerim v enakem obsegu zagotavljamo zdravstveno varstvo, 
pomeni popoln odklon od temeljnih -določb, na katerih sloni zdravstveno zava- 
rovanje pri nas. 

Pil vseh teh jjn podobnih odločitvah je osnovno vedeti, kaj hočemo in se 
odločiti, da tako tudi delamo. Odločili smo se, da bomo skrbi za zdravje človeka 
posvečali vso pozornost; torej 'to nalogo moramo izpolnjevati tudi vnaprej. 
Odločili smo se tudit krepiti samoupravo in storiti korak naprej v odmiranju 
države. Ne razhajamo se potem niti med dejanji in med besedami. Ce medna- 
rodna delitev dela in naše vključevanje v to delitev terja od nas nekatere pre- 
mike in odločitve, če smo za stabilizacijo gospodarstva ter za uresničevanje 
ciljev družbene reforme, potem moramo biti v odločujočih trenutkih tudi toliko 
prisebni, da vemo, da se te zahteve ne morejo realizirati čez noč, marveč, da 
gre verjetno za nekoliko daljši proces, ne za enkratni akt, temveč za proces, ki 
zahteva enake napore od vseh in ne samo od nosilcev zavarovanja na račun 
njihovih pravic. Zavedati se moramo tudi* da se z vključevanjem v mednarodno 
gospodarstvo nismo odrekli ciljev, ki so bili zapisani na naših geslih več kot 
četrt stoletja, da bomo posvetili maksimum skrbi za zdravje človeka, čeprav bi 
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to šlo v določeni! meri tudi na škodo osebnega standarda posameznikov. Favo- 
riziranje materialnih dobrin in osebnega standarda posameznikov na račun 
določenih •pravic in naše skrbi za blagor — a zdravje je blagor — največjega 
števila ljudi, pomeni ne samo poenostavljianje cilljev vseh naših dosedanjih 
prizadevanj, ampak gre naravnost v škodo sedanjim prizadevanjem za uresni-, 
čitev ciljev reforme. Izvajanje reforme ob opuščanju vsestranske skrbi za 
zdravje posameznika in naroda pomeni odrekanje reformi. Reformo so sposobni, 
izpeljati le telesno in duševno zdravi in zadovoljni ljudje in ne le denarja 
polni ljudje. 

Ko bo v našem družbenem življenju in v našem gospodarstvu ter povsod 
drugod urejeno vse talsito, kar nas zadržuje še vedno na produktivnosti, ki je 
za več kot 1,5-krat nižja od produktivnosti v drugih -državah, ko jih bomo 
v tem dohiteli, potem se bomo lahko menili tudi o tem, da naj bo odstotek 
narodnega dohodka, potreben za kritje potreb zdravstvenega varstva, nekje 
3 ah 4fl/o. Ce obdržimo raven zdravstvenega zavarovanja takšno kot smo jo 
imeli, oziroma kakršno planirajo skupščine komunalne skupnosti zavodov za 
socialno zavarovanje, da umirimo porabo na področju zdravstvenega varstva, 
da smo storili največ, kar v trenutni situaciji lahko storimo, ne da bi 
prizadeli zdravstveno vanstvo. Preden bomo sploh lahko govorih o zniževanju 
ali kakšnih 'drugih predlogih, bo treba nujno urediti sistemska vprašanja kot so 
nenehna skrb za reorganizacijske ukrepe na področju zdravstva, razvijanje pri- 
zadevanj za enotna načela oblikovanja dohodka v zdravstvenih zavodih in uva- 
janje nagrajevanja po delu, ločitev skladov itd., o čemer so bila določena 
stališča že jasno povedana. 

,S teh stališč je razpirava o kakršnikoli limitirani stopnji na tem nivoju 
pri nas, ali razprava o tem, kot se včasih sliši na nekaterih političnih forumih, 
kdo je za in kdo proti zdravstvu, povsem neumestna. Ce naj nekdo razpravlja 
o znižanju prispevne stopnje, potem so to predvsem zavarovanci in mislim, da 
je s tega stališča in teh aspektov predlog zakona predložen v nepravem času. 

Predsedujoči Tine Remškar: Tovariši, predlagam, da prekinemo raz- 
pravo in jo nadaljujemo ob 16. uri. 

(Seja je bila (prekinjena ob 14. uri in se je nadaljevala ob 16.15). 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Zdravko Gruden. 

Zdravko Gruden: Tovarišiee poslanke in tovariši poslanci! Na po- 
svetu, ki ga je organiziral medobčinski zdravstveni center v Kranju s poslanci 
Republiškega in Socialno-zdravstvenega zbora, smo bih seznanjeni o dotoku in 
trošenju finančnih sredstev v letu 1966 in o predvidenem dotoku finančnih 
sredstev za leto 1967 ob predlagani 6V0 stopnji za zdravstveno zavarovanje. 
Na tem posvetu so zdravstveni delavci zdravstvenega centra prikazali naslednjo 
problematiko: 

Zdravstveni delavci ne zahtevajo, da bi razširjali zdravstveno dejavnost 
v sedanji situaciji, temveč so za to, da ne bi okrnih in da bi obdržali sedanjo 
raven zdravstvenega varstva. 

Zdravstveno varstvo na Gorenjskem ni preširoko kot se to želi prikazati 
z nekaterih strani. Nasprotno, trdimo, da je neenakomerno porazdeljeno in 



58 Republiški zbor 

da je celo v nekaterih strokah ipod normalnim minimumom. V zadnjih deset- 
letjih se je sipreminil način življenja. Spremenili so se delovni pogoji, tempo 
in sistem dela, spremenila se je struktura bolezni in zmanjšala se je umrljivost. 
Vse to je zahtevalo povečamo dejavnost zdravstvenih delavcev na področju 
aktivnega zdravstvenega varstva. Prvi del finančnih sredstev bi se moral naj- 
prej odvesti za aktivni del zdravstvenega varstva, drugi del pa nameniti kura/ 
tifvi. Doslej je bilo pri nas to prav obratno in to prav zaradi negotovosti in 
nejasnosti v financiranju zdravstvene službe. 

Več kot pol leta govorimo o 6 10/o in tudi manjši stopnji osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje. Ce menimo, da je to nujno potrebno in 
pravilno-, je prav, da se s tem seznanijo tudi korjstniki storitev zdravstvenega 
varstva. Ugotavljamo pa, da o tem razpravljajo le zdravstveni delavci in tisti 
zavarovanci, ki iščejo v primeru bolezni ali nesreče zdravstveno pomoč. Ne prej 
in ne pozneje ne bo o tem vprašanju mnogo- razpravljal zavarovanec, ker meni, 
da za to skrbi zdravstvena služba in socialno zavarovanje, oziroma družba kot 
celota. Za prilagoditev spremembam v obsegu razpoložljivih sredstev pa potre- 
buje zdravstvena služba določen čas, da se pripravi in da sprejeme potrebne 
ukrepe. Tak imperativen, nagel poseg, ki ga danes obravnavamo, ne bo neboleč 
niiti za zdravstveno službo niti za zdravstvene -delavce, niti za zavarovance niti 
za občana — bolnika in perspektivno, verjetno, tudi ne za družbo. 

Zdravstvena služba razume in uvideva nujnost ekonomske reforme, nuj- 
nost potrebnih ukrepov v zvezi z reformo, in nujnost vključitve zdravstvene 
službe v reformo. Smatra pa za svojo dolžnost, da opozori na nevarnosti za 
doseženo raven zdravstvenega stanja in -higienskih razmer, ki jih lahko prinese 
nenadno-, nezadostno utemeljeno varčevanje z osnovnimi materialnimi sredstvi 
pri; izvajanju zdravstvenega, varstva. 6 °/o osnovna stopnja za zdravstveno 
varstvo pomeni za gorenjsko- komunalno skupnost približno 760 milijonov sta- 
rih dinarjev manj z dodatnim prispevkom, pa približno eno milijardo S din. 
Jasno- je, da se mora ta vsota nekje poznati. Pri tem moramo omenili, da komu- 
nalna skupnost Gorenjske ni upoštevala predvidevanj republiških organov pri 
ocenjevanju dohodkov in izdatkov za leto 1966. Ce bi ta predvidevanja upošte- 
vali, bi -bila ta vsota še večja. 

Po vseh podatkih, kil smo jih dobili na vpogled in glede na sprejete ukrepe 
v zvezi s. spremembami temeljnega zakona o organizaciji in financiranju social- 
nega zavarovanja in zakona o zdravstvenem zavarovanju in glede na primer- 
jalne podatke za zadnja tri polletja je dvomljivo-, da 'bo dosežen -dohodek sklada 
v enakem globalnem zneskiu ob znižani stopnji za zdravstveno varstvo. Pa tudi 
sicer razpravljamo le o denarnih pokazalcih o trošenju sredstev za zdravstveno 
varstvo, nimamo pa nobenih pokazalcev o rezultatu trošenja za zdravstveno 
varstvo. Te podatke zlbira za vsako leto Republiški zdravstveni center, za 
območje -republike, za posamezne regije pa medobčinski zidravstveni centri. Zal, 
se jijh v glavnem poslužujejo le strokovne službe. 

Če bo hotela zdravstvena služba obdržati dosedanjo raven zdravstvenega 
varstva, bo morala marsikaj spremeniti in izpopolniti, kar je bilo tudi tukaj 
večkrat omenjeno-. Predvsem bo treba zmanjšati število administrativnega kadra 
in to predvsem na račun uprave in na račun -administrativnega poslovanja 
med službo socialnega zavarovanja in zdravstveno službo, ki je nastalo pred- 
vsem zaradi nezaupanja do zdravstvene službe. Mogoče bo treba ukiniti ali 
zmanjšati zunanjo zdravstveno službo-, -ki nikdar ni bila ek-onomima, gledano 
.6 trenutne situacije, kot so posvetovalnice občasne ordinacije, občasne honorarne 
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specialistične službe in podobno. Koncentrirati zdravstveno dejavnost samo v 
naravna središča, tako kot sta koncentrirana kulturna dejavnost in gospodar- 
stvo, pa tudi ni pravilno. Strokovne službe bi bilo treiba združiti na območju 
občine v smislu delitve dela v enoten 'koncept. Spremeniti bi bilo treba tudi 
nekatere pravice hospitalnih zavodov, okrepiti službo splošne medicine, saj 
le-ta obravnava nad 80 %> vseh bolnikov, ter okrepiti zdravljenje in nego bol- 
nika na d-omu. Ta dejavnost se nikamor ne premakne. Za hospi talno zdravljenje 
pa bi, bilo treba vpeljati plačevanje iz vsote, sredstev, ki je (določena za območje 
regije, ker sedaj odtekajo sredstva za hospitalno zdravljenje mimo določene 
vsote za zdravstveno varstvo za območje zdravstvenega doma. Okrepiti bi bilo 
treba dispanzerske metode dela v vseh strokovnih službah, posebno v splošni 
medicini, v diagnostičnih 'bolniških oddelkih, v zdravstvenih domovih in obrat- 
nih ambulantah. O tem v Kranju že dalj časa razpravljamo, vendar se stvar 
nikamor ne premakne. Treba bi bilo strogo določiti največje število postelj, 
funkcijo bolniškega oddeflika, obseg dela in največje število oskrbnih dni za 
diagnostiko oziroma za zdravljenje. 

Pogodbe med socialnim zavarovanjem in zdravstveno službo bodo morale 
biti večletne, eventualne popravke bi bilo treba vnesti v začetku leta. Programi 
dela bi morali biti srednjeročni in nujno bi bilo treiba znižati število dovolje- 
nega bolovanja, sedaj pod dovoljenima dvema letoma. Tudi čas hospitalnega 
zdravljenja bo treba omejiti na določeno dobo', če ni izgledov za izboljšanje, 
predvsem za kronične duševne bolnike, psihonevrotike, ki se sedaj zdravijo 
desetletja na račun skladov zdravstvenega zavarovanja. Isto naj velja za 
zdravljenje alkoholikov in morda tudi za nedisciplinirane tuberkulozne bolnike. 

Ce gledamo izdatke zdravstvenega varstva s stališča zavarovancev — obča- 
nov, mora biti zavarovanec bolj seznanjen s tem, da ima zoženo* kompleksno 
zdravstveno varstvo in zoženo možnost uveljavljanja svojih pravic. Zoženo 
možnost za uveljavljanje svojih zahtev, za obiske na domu, za pošiljanje k 
specialistom in v bolnišnice. Zavarovance bi, bilo treba navajati k disciplinira- 
nosti in jih poučiti, da ni socialno zavarovanje ah zdravstvena služba tista, ki 
mu režeta pravice, temveč da so to trenutne ekonomske možnosti.. n,aše družbe, 
ki to zahtevajo od njega in od nas vseh. 

Take in podobne naloige zdravstvena služba ni v stanju, da bi jih urejala 
sama. Kljub temu pa je celo med nekaterimi javnimi delavci mnenje, da je 
vse to naloga zdravstvenih 'delavcev in delavcev zavoda za socialno zavarovanje, 
ki naj urejajo ta vprašanja kot vedo in znajo'. Kadarkoli se je že omejevalo 
pravice zavarovancev do zdravstvenega varstva, je vedno bilo najprej prizadeto 
aktivno zdravstveno varstvo ali preventiva. Tb se jasno odraža v okrnjevanju 
preventivnih dejavnosti, v povečanju ali, v ponovnem pojavljanju določenih 
nalezljivih bolezni, posebno črevesnih in nalezljive zlatence. Financiranje te 
zdravstvene dejavnosti pa leži še vedno na dogovarjanju in zato bo ta dejav- 
nost v vsakem primeru prva prizadeta. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima dr. Boris Šušteršič. 

Dr. Boris Sušteršič: Tovariši poslanci! V razpravi pred menoj je 
že precej poslancev navedlo pomisleke ali kritiziralo obrazložitev Izvršnega 
sveta, kar bom delno ponovil. Mislim, da ponavljanje določenih mnenj pove, 
da imajo ta kritična mnenja le neko določeno stvarno podlago. 
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Obrazložitev omenja primanjkljaj v skladih zdravstvenega zavarovanja v 
višini 33 milijonov novih dinarjev v prvih devetih mesecih 1966. leta. V tej 
vsoti je komunalna skupnost Ljubljana zastopana z 9 milijoni novih• dinarjev. 
Iz njenega zadnjega poročila pa izhaja, da bo imela kljub rebalansu 11 milijonov 
novih dinarjev primanjkljaja oib koncu leta 1966. Iz tega sklepam, da se bo 
celotna vsota primanjkljaja v vseh skladih zdravstvenega zavarovanja do konca 
leta še precej povečala in je vprašljivo-, koliko bodo rezerve vseh skladov 
zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji lahko pokrile primanjkljaj, kot ga predvi- 
deva obrazložitev. 

Celotni dohodek zdravstvenih zavodov brez zdravilišč je bil v I. polletju 
1966. leta samo za 16'°/o večji kot v enakem obdobju lani. Če pri tem upošte- 
vamo samo materialne stroške, ki so večji za 21 '%> in valorizacijo osebnih 
dohodkov v zdravstvenih zavodih v drugem polletju 1965, se ne morem znebiti 
vtisa, da se je morala zdravstvena služba kar močno vključiti v gospodarsko 
reformo. 

Obrobno bi še omenil dejstvo, da je povečani osebni dohodek v zdrav- 
stvu procentualno najmanj porasel, in sicer za 34% in v gospodarstvu za 
40 °/o — v obdobju junij 1965, junij 1966. Dejstvo, na katerega je že opozoril 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora v svojem poročilu, da so terjatve zdravstvenih zavodov porasle za 33 %>, 
obveznosti za 67 %>, in da bodo njihovi skladi ob koncu leta za polovico manjši 
kot ob koncu minulega leta, kaže na resnost finančnega položaja zdravstvenih 
zavodov. Če bodo ti zavodi prisiljeni začeti omejevati svojo dejavnost, bo to 
tudi že nekontrolirano omejevanje zdravstvenih pravic zavarovancev z njiho- 
vega območja, kar že delno čutimo letos v zobozdravstveni službi,. 

Pri izračunu 6% predlagane stopnje je predlagatelj navedel spremembe 
in dejstva, ki potrjujejo upravičenost znižanja prispevne stopnje1. 2e prvi argu- 
ment, ki je bil danes že večkrat kritiziran, se mi zdi problematičen in nesigu- 
ren, to je, da se bo narodni dohodek v naši republiki povečal za 8,3 %> v 
letu 1967. Prav skladi zdravstvenega zavarovanja izkazujejo letos precejšen del 
primanjkljaja na račun preoptimističnih predvidevanj porasta narodnega 
dohodka v letošnjem letu. In če se slišijo številke 7,1 % ali celo manj, glede 
povečanja narodnega dohodka v naslednjem letu, mi ne morete zameriti, če 
sem osebno pesimist glede višine povečanja narodnega dohodka. Hkrati še 
menim, da verjetno ne bi bila taka nesreča, če bi se drugo leto izkazalo, da 
je narodni dohodek večji, kot se je predvidevalo. 

Novela k zakonu o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja je 
ukinila zdravljenje z naravnimi zdravilnimi sredstvi. Zato ga je predlagatelj 
mirno črtal iz spiska stroškov skladov zdravstvenega zavarovanja. V toliko je 
stvar razumljiva, čeprav se mi zdi to osebno nepravilno. Se danes bomo razprav- 
ljali na predlog republiškega sekretariata za zdravstvo- in socialno varstvo o 
zdravljenju v zdraviliščih. To naj bi pomenilo nadaljevanje, oziroma nadomesti- 
tev bolnišničnega zdravljenja, ki se financira iz skladov zdravstvenega zavarova- 
nja. Izvršilni odbor Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev pa je 
v svojem stališču o financiranju te dejavnosti že bolj konkreten, ko je jasnto 
postavil, da se tovrstno bolnišnično zdravljenje v zdraviliščih lahko financira 
le v okviru sredstev, ki jih komunalne skupnosti namenijo za bolnično zdrav- 
ljenje. 

Sedaj mi je postala vsa stvar nerazumljiva. Vemo-, da je v naši republiki 
pomanjkanje bolnišničnih kapacitet in s tem predlogom bi povečali število 
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bolnišničnih postelj s pomočjo zdravilišč. Zdravilišča bi postala za bolnišnice 
tisti ventil, ki, bi jim omogočil znižati število odklonjenih pacientov, ki jih 
doslej nismo mogli hospitalizirati kljub medicinski indikaciji. Vedno nam je 
bilo jasno, da pomenijo nove kapacitete v zdravstveni službi večje stroške za 
sklade zdravstvenega zavarovanja, zdaj pa pred tem dejstvom naivno zapi- 
ramo oči. 

Problematična se mi zdi tudi finančna ooena predlagatelja glede zmanjšanja 
izdatkov sikladov zdravstvenega zavarovanja zaradi večje participacije pri ceni 
za zdravila, uveljavitev taiko imenovane negativne liste zdravil in uvedba 20 ®/o 
prispevka zavarovancev za ortopedske pripomočke in za zoibotehnična dela. 

Dotaknil se bi še reorganizacije zdravstvene službe, o kateri govorijo 
skoraj vsa poročila in priporočila ter pričakujejo od tega čuda stvari, predvsem 
pa manjše stroške. Po mojem bo reorganizacija prinesla zboljšanje v funkcional- 
ni povezavi zdravstvenih zavodov, kar bo v določenem smislu pomenilo tudi 
boljšo strokovno raven dela zdravstvene službe in boljši odnos do pacienta. 
Ni pa s tem rečeno, da bo zato zdravstvena služba cenejša. Enako lahko priča- 
kujemo, da bo tudi dražja. Cenejša bi bila zdravstvena služba le tedaj, če bi 
skrčili mrežo zdravstvenih zavodov, ki jo je družba postavila z več ali manj 
velikimi stroški in težavami. 

Predlagatelj želi v svoji obrazložitvi prikazati, da bo prišlo do zmanjšanja 
izdatkov, ker bodo manjše tudi obveznosti skladov zdravstvenega zavarovanja. 
S tem hočem reči, da pomeni 6 °/ol prispevna stopnja samo rebalans doslej 
veljavne 7 %> stopnje in da ne gre za zaostritev potrošnje v škodo zavaro- 
vancev. Moje mnenje pa je, da 6 % stopnja predstavlja zmanjšanje finančnih 
sredstev, s katerimi bodo v prihodnjem letu razpolagah skladi zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi predlagatelj znižane stopnje pri tem tudi primemo 
omejil pravice zavarovancev do teh skladov. Menim, da je predlagatelj več ali 
manj zavestno prepustil omejevanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja komu- 
nalnimi Skupnostim in zdravstveni službi, kar je popolnoma zgrešeno in v 
nasprotju z osnovno dejavnostjo teh dveh služb. 

Predsednik Izvršnega sveta, tovariš Smole je v svojem govoru nekoliko 
grenko opozoril, da samo kritiziramo, ne da bi dali predloge za rešitev tega 
vprašanja. Omenil je, da je moralo priti do administrativnega limiitiranja družbe- 
nih sredstev, ki so namenjena zdravstvenemu zavarovanju. Toda če meni, 
da je treba limitirati sredstva, potem mora Izvršni svet administrativno' limi- 
tirati tudi pravice do zdravstvenega zavarovanja in zmanjšati obseg zdrav- 
stvene službe. Ta skok je očiten; od ekonomskega problema pridemo na 
političnega, posebno, če ne bomo pritegnili k rešitvi tega problema vse držav- 
ljane. 

Predsednik Izvršnega sveta je zaključil svoje izvajanje, da če poslanci 
ne podprejo predloga Izvršnega sveta, naj razmislijo tudi o zaupnici Izvršne- 
mu svetu. 

Mislim, da smo tak način pritiska zelo obsojali, če se je pojavljal v delov- 
nih organizacijah in zakaj bi zato pri nas delali izjemo. Ce je tako stališče 
pravilno, potem se vprašujem, kaj lahko naredi poslanec, če se ne strinja 
z mnenjem drugih poslancev? Ah lahko enostavno odstopi? Rešitev odgovornosti 
je danes videti enostavna. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Milan Klemenčič. 
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Milan Klemenčič: Tovariši ce poslanke, tovariši poslanci! Splošno 
potrošnjo moramo -uskladiti na vseh področjih z realnimi materialnimi mož- 
nostmi. To je realno in nujno, če želimo dosledno izvajati intencije gospodarske 
reforme. To pomeni, da moramo od teoretičnih razprav preiti tudi v praksi na 
določene restrikcijske ukrepe. To ni lahiko. Je boleče za vse dejavnosti splošne 
potrošnje. Mislim, da moramo predvsem poslanci, Republiškega zbora imeti 
pred očmi celoto te problematike in moramo biti v današnjih razpravah 
strogo načelni. 

Želim predvsem to, da bi bili v skladu z interesi gospodarske reforme 
na vseh področjih tako dosledni kot želimo biti danes, ko obravnavamo stopnjo 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. Pri tem mislim kon- 
kretno na predlog za podražitev bencina, kjer naj bi velik del teh sredstev po 
željah nekaterih zveznih upravnih organov šel v proračun. Tudi ob takšnih 
težnjah moramo biti dosledni* Sem za dosledno izvajanje gospodarske reforme 
na vseh po'dročjih, zato podpiram predlog Izvršnega sveta in stališča, da se 
določi prispevna stopnja na največ 6 %. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima dr. Marijan Brecelj. 

Dr. Marijan Brecelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Razprava kaže, 
da smo nedvomno pred odgovorno nalogo. Predlog zakona, ki ga je predložil 
Izvršni svet, je glede izida negotov. Nikakor ne ugovarjam tehtnosti razprave, 
ki smo jo danes čuli od mnogih tovarišev poslancev Socialno-zdravstvenega 
zbora. Zdi se mi, razumljiva, ker so to poslanci tega zbora in so dolžni čimbolje 
prikazati stanje na področju, ki ga zastopajo. Mislim, da so argumenti, ki smo 
jih danes slišali od naših uglednih zdravstvenih delavcev, vsekakor upoštevanja 
vredni. 

Prepričan sem, da za presojo tega vprašanja, ki je sicer parcialno, koliko 
smo namreč sposobni odvajati za zdravstveno zavarovanje iz našega nacional- 
nega dohodka, očividno nismo dovolj pripravljeni. Ne bi se strinjal s kritiko, 
češ dla moramo takoj razumeti, da je možna rešitev samo taka in ne 'drugačna. 
Nedvomno je treba za utemeljitev takega stališča nuditi dovolj tehtne argu- 
mente. Osebno se sicer povsem strinjam s predlogom zakona, kot ga je predlo- 
žil Izvršni svet. Imel sem namreč priliko sodelovati v pripravah za današnjo 
Skupščino ne samo v njenih organih, marveč tudi na nekaterih posvetih, ki smo 
jih želeli opraviti, prav glede na pereče vprašanje, -ki ga odpira problem 
financiranja socialnega zavarovanja v celoti in še posebej financiranje zdrav- 
stvenega zavarovanja. Vidim pa, kot sem že v začetku razprave dejal, da nismo, 
četudi govorim v imenu tistih činiteljev v Skupščini, ki so dolžni pripravljati 
seje in razprave v Skupščini, to razpravo dovolj pripravili. Hočem reči, da se 
je nemogoče o tem vprašanju pravilno odločiti, če v resnici, nimamo pred 
očmi celote in če nimamo pred očmi vseh možnosti za delitev narodnega 
dohodka v prihodnjem letu. Dobro veste, da so v zadnjem času tudi v Zvezni 
skupščini j,n v Zveznem izvršnem svetu zelo odločne razprave v tem smislu, 
da si ni mogoče predstavljati uspešen nadaljnji razvoj, če bi prišlo do kakršne- 
koli spremembe proporcev sedanje delitve nacionalnega dohodka. V razpravah 
srno s tovariši člani Izvršnega sveta načeli tudi to vprašanje. Zase moram 
reči, da sprejemam politiko ne menjati te proporce, ki smo jih postavili v 
delitvi nacionalnega dohodka im to zato, ker si je težko predstavljati na 
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osnovi vseh dosedanjih argumentov, ki so bili dani v prid uspešnega vodenja 
naše družbene in gospodarske reforme, da brez tega dosežemo cilje, ki smo 
jih postavili. 

Dejal sem, da je na mestu tudi avtokritična ugotovitev, da ni bila današnja 
seja, to je skupna seja Socialno-zdravstvenega in Republiškega zbora v tem 
smislu dovolj pripravljena. Popolnoma razumem, da je za poslance težka 
odločitev, če nimajo možnosti, v celoti presoditi, kakšna usoda čaka ves razvoj, 
če z nekim takim prejudiciranim stališčem dejansko preprečimo možnost dru- 
gačne smotrne razdelitve narodnega dohodka na vsa druga področja. 

Izgleda, da je pomanjkljivost tudi v tem, da nismo danes imeli možnosti 
presoditi, kaj pomeni, če je znotraj same stopnje 20,5 Vo namenjeno 7% za 
zdravstveno zavarovanje in ostanek 13,5 za druga zavarovanja. 

Predsednik Izvršnega sveta nas je opozoril in slišali smo tudi v poročilih 
naših odborov ter v ekspozeju tovarišice Gasparijeve, da imamo že zdaj na pod- 
ročju pokojninskega in invalidskega zavarovanja znatne deficite. Če stojimo na 
stališču, bo zelo težko spremeniti skupno stopnjo nad 20,5 °/o, potem je za nas 
v Skupščini enaka odgovornost za sredstva zdravstvenega zavarovanja kakor za 
sredstva pokojninskega zavarovanja. Mislim,, da je zelo enostavna računica, ki 
jo kažejo dosedanji podatki: če rečemo 7'% za zdravstveno zavarovanje, je to 
hkrati za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 13,510/» in to je absolutno pre<- 
malo. Hočem reči, da smo dolžni o tem vprašanju odločati šele takrat, ko nam 
je prezentno vprašanje celotne delitve prispevka za socialno zavarovanje kot 
tudi celotne delitve ostalega nacionalnega dohodka. Mislim, da je prav, da se ne 
prenaglimo in verjetno bo lahko predlagatelj povedal, ah kaj zamudimo, če 
danes dokončno ne sklepamo o tem predlogu. Skoraj je težko presoditi drugače, 
kot da bodo vsi tisti poslanci, ki smo jih slišali kot zastopnike Socialno-zdrav- 
stvenega zbora, glasovali proti, temu zakonu in tako bomo imeli situacijo, da 
ta zakon ne bo sprejet. Zase sem prepričan, da bo — če se bomoi potrudili, kar 
smo dolžni, ne samo Republiški, marveč tudi Socialno-zdravstveni zbor, videti 
kakšna usoda nas čaka v celotni delitvi,, — naša odločitev konkretno glede sred- 
stev zdravstvenega zavarovanja vendarle 'drugačna. 

Ne bi se spuščal v 'druge stvari, ker mislim, da smo v današnji razpravi 
slišali tudi mnogo tehtnih argumentov in mnogo poučnih podatkov. Zelo ver- 
jetno je, da se bomo amorali v 'dani okvir vendarle — hočeš nočeš — Vključiti. 
Strinjam se s tistimi tovariši, ki so tako postavili to vprašanje, vendar mislim, 
da ni mogoče na eni strani govoriti, o vseh in popolnih pravicah, na drugi 
strani pa o sredstvih, ki niso zadostna za pokrivanje vseh teh pravic. Ne dvomim, 
da imamo v naših zdravstvenih zavodih in pri naših zdravstvenih delavcih 
dovolj moči, sposobnosti in zavesti, da bodo res opravili to, kar razumemo pod 
pojmom »racionalizacija vloženih sredstev«, »racionalizacija organizacije«, itd. 
Ce pri vsem tem pridemo do tega, da s tem kar lahko odvajamo za zdravstveno 
zavarovanje, ne moremo pokrivati vseh pravic, je treiba imeti, če dovolite, držav- 
ljanski pogum in reči: »toliko ne zmoremo, marveč toliko in toliko manj, od 
tega kar je danes napisano.« Za take odločitve pa je treba, da z nekoliko večjo 
odgovornostjo in bolj temeljito presodimo, kaj je možno, saj ne bomo verjetno 
ničesar zamudili. Rezultat, kakršen se danes kaže, bi bil po mojem mnenju zelo 
slab in obenem dokaz, da nismo svoje odgovorne naloge pravilno opravili. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima poslanka Milka Pogačar. 
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Milka Po gač ar: Tovariši in tovarišice poslanci! Iz večine dosedanjih 
razprav lahko povzamemo, da krčevito branimo na eni strani le pravice zava- 
rovancev, ki so jim dane z zakonom o zidravstvenem zavarovanju, hkrati pa 
tudi ugotavljamo, da te pravice ne temeljijo na naših ekonomskih sposobnostih. 
Vse premalo se 'dotikamo tudi vprašanja, da bi se z boljšo organizacijo dela, 
z večjo 'disciplino in z večjo intenzivnostjo dela v zdravstvenih zavodih dalo 
napraviti še kaj za to, da bi zavarovancem odvzemali čim manj pravic. 

Tovariši poslanci! Reforma na današnji stopnji je brezkompromisna. Pre- 
razdelitve narodnega dohodka skoraj ni mogoče pričakovati, ker bi to sprožilo 
ponovno inflacijo na vseh področjih družbenoekonomskega življenja. To je 
dejstvo-, in to nam je znano. Prav zato Izvršni svet težko oidstopa od predlo- 
ženega zakona o stopnji osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje de- 
lavcev. Na nas je, kaj bomo glede tega storili. 

Na podlagi podatkov, o uporabi sredstev, ki smo jih trosili za zdravstveno 
varstvo v letu 1966, smo ugotovili, da večina komunalnih skupnosti zaključuje 
polovico poslovnega leta z visokim deficitom, čeprav se predvideva, da bo konec 
poslovnega leta uspešen. Nadalje nas posledice preopti,mističnega ocenjevanja, 
da bodo dohodki v letu 1966 v zdravstvu narasli za 8 °/o, silijo k spoznanju, da 
zdravstvo pri 6 % prispevni stopnji, najbrž ne bo imelo, pa četudi vloži vsa 
prizadevanja za čimfooljšo gospodarnost, na razpolago zadostna sredstva. 

Zakaj pravim, da je ocena povišanja dohodka v zdravstvu za 8 "/o pre- 
optimistična? Pri nas v Ravnah na Koroškem smo 'konzultirali o tem vprašanju 
zdravstvene delavce in gospodarske organizacije. Med temi gospodarskimi or- 
ganizacijami smo govorili z Rudnikom Mežica, Železarno Ravne in Rudnikom 
Velenje. Trdili so, da bodo osebni dohodki v letu 1967 porasli največ za 5 %>, 
da pa bo število zaposlenih, ki je najvažnejši činitelj pri formiranju dohodka 
skladov za zdravstveno varstvo, prej manjše kot večje. Pretresljiva je bila 
predvsem napoved Rudnika Velenje v njegovi nejasni bodočnosti. Takih pod- 
jetjih je verjetno še več. Glede na to menim, da ni mogoče obremenjevati gospo- 
darske organizacije z nobenimi dodatnimi prispevki. Zato je tudi nesimpatičen 
2. člen predloga zakona, ki govori, da naj pokrijejo delovne organizacije ozi- 
roma zaposleni iz osebnega dohodka primanjkljaj, ki bi nastal v komunalni, skup- 
nosti ob koncu poslovnega leta. Če bi sprejeli 6 °/o prispevno stopnjo, smo 
namreč lahko v svesti, da bodo v 1. 1967 v skladih zdravstvenega varstva rasli 
dolgovi in smo tako z 2. členom tega zakona skoraj zahrbtno in nepošteno 
napadli delovne organizacije in proizvajalce, samo po drugi poti. Morda bi se 
kazalo pogovarjati drugače. Ce je naše družbenoekonomsko stanje iz objektiv- 
nih razlogov ali zaradi česa drugega takega značaja, da zahteva od nas ponovno 
žrtev, povejmo in ljudje nas bodo razumeli. V zdravstvu se bodo morda skozi 
naslednji dve leti pretolkli skromnejše in brez večje škode. Za daljše obdobje 
pa zdravstvo najbrž ne bi, preneslo takih ukrepov, brez večjih posledic. Stojim 
na stališču, da se mora zdravstvena služba omejiti v razpoložljive okvire, ven- 
dar mora nemudoma dobiti predolgo obljubljene normative in standarde in 
zakon o organizaciji zdravstvene službe, nakar je Socialno-zdravstveni zbor že 
večkrat resno opozarjal. Prav tako menim, da naj zakonodajalec pravice zava- 
rovancev uskladi s 6°/» prispevno stopnjo, če ne gre 'drugače. Od teh zahtev 
poslanci gotovo ne moremo odstopiti. 

Ob koncu bi še povedala, da so nam predstavniki rudnika in železarne na 
posvetovanju, ko smo razlagali predlog zakona, odgovorili: »Skušajte nas ra- 
zumeti; prebijamo se skozi, velike težave. Ce boste dokazali, da ne utrpijo za- 
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varovanci ob novi prispevni stopnji preveč škode za svoje zdravje in boste 
hkrati opravičili vsa vaša prizadevanja, vam bomo pomagali.« 

V svoji razpravi sem predvsem želela poudariti, da reforma ne prenese 
kompromisov, dia moramo ta dejstva upoštevati kot osnovo za izhodišče vsaj 
toliko časa, da se prebijemo skozi najhujše težave za rešitev stabilizacije go- 
spodarstva na vseh področjih. Ni podcenjevati, zahtevkov poslancev, da je treba 
urediti vse tiste činitelje, ki postavljajo v konkretnem primeru zdravstvo, v 
normalno stanje glede na zbrane 'dohodke. To je zakonodaja, ki je bila spre- 
jemljiva za tisti čas, ko zavarovancu ni, bilo na razpolago toliko bolnišnic in 
drugih zdravstvenih zavodov, kot jih ima danes. Zato je postala zavarovan- 
čeva pravica delno le deklarativna, vendar moramo resnici na ljubo reči, da 
vseh posledic zdravstvena služba ne more prevzeti na svoje rame. 

Poslanci menimo, da bi, moralo biti s strani strokovnih služib vse storjeno. 
Motijo nas take pomanjkljivosti, ki se pojavljajo skoraj vedno, ko sprejemamo 
zakone in ne samo v tem primeru. Hočemo, da bi zakoni, ki jih sprejemamo', 
temeljili na solidnejših osnovah, da jih ne bi spreminjali aH, dopolnjevali po 
šestih ali nekaj več mesecih. V tem so tudi danes naše težave. Predlog o 6,5 °/o 
prispevni stopnji, ki je bil dan, je treba tudi preveriti, in mislim-, da bi to vlilo 
novo zaupanje zdravstveni službi, ki bi. šla še z večjimi napori v nadaljnja 
predvidevanja. 

Predsedujoči, Tine Remškar: Besedo ima poslanec Milan -Loštrk. 

Milan Loš trk: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da k pred- 
loženemu predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev za leto 1967, izrečem 
nekaj misli. Gre namreč za zelo pomemben zakonski akt, ki je danes dan v 
razpravo s predlogom, predlagatelja, da se ga sprejme. 

Ne bi se spuščal podrobneje v oceno tega predloga in načina reševanja 
problema prevelike potrošnje v socialnem zavarovanju nasploh, vključujoč tudi 
zdravstveno zavarovanje delavcev in njihovo zdravstveno varstvo, okoli katerega 
naj ibi danes razpravljali, v zvezi s predloženim zakonom o stopinji za zdrav- 
stveno zavarovanje delavcev za leto 1967. 

Značilno za družbenopolitično oceno in utemeljenost takega predloga je 
namreč dejstvo, da v dobrem letu danes že drugič razpravljamo o zelo pomemb- 
nem aktu, ki globoko posega ne samo v materialno osnovo zdravstvene službe, 
temveč predvsem v samoupravljanje tako na področju socialnega zavarovanja 
kot na področju zdravstvene službe brez poprejšnje razprave z zavarovanci kot 
koristniki in nosilci, tega zavarovanja in z zdravstvenimi delavci kot izvajalci 
medicinskega dela. 2e sam tak način obravnavanja tega akta je torej negativen, 
ko skušamo hkrati z vsemi političnimi dejstvi in gesli krepiti samoupravljanje 
kot' osnovo vsega družbenega razvoja tudi na tem področju. Ob vsem tem tudi 
ni mogoče predlagatelju zakona odreči pravico-, da predloži tak ukrep, če meni, 
da gre v resnici za varstvo širših družbenih interesov in s tem tudi interesov 
delovnega človeka. Nikakršnega dvoma ni, da tak uikrep jasno kaže na do^ 
ločena družbena nesorazmerja med materialno osnovo družbe in tovrstno druž- 
beno potrošnjo, ki je nedvomno v zadnjih desetih letih prekoračila dovoljene 
ekonomske okvire. 

Nadalje menim, da je predlog predloženega zakona o najvišji meji, načeloma 
povsem v skladu s cilji reforme in njenimi ukrepi, če bi se izvajali kompleksni 
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ukrepi na najšira, fronti celotne 'družbene potrošnje, vključujoč tudi potrošnjo 
v zdravstvenem zavarovanju kot tudi v dolgoročnih zavarovanjih, in če bi bil ta 
ukrep le eden od vzporednih členov, ki naj kompleksno. rešujejo probleme 
potrošnje v socialnem zavarovanju nasploh in hkrati tudi družbeni ukrep, ki, 
naj pomeni tudi na področju zdravstvene službe, predvsem pa njene organizacije, 
korak naprej. Predlog izhaja iz povsem svojstvenih izhodišč, ki se jasno od- 
ražajo v ozkih ekonomskih vidikih in rešitvah tega zelo .pomembnega družbenega 
vprašanja, ki ga ta najvišji forum ne bi smel reševati brez poprejšnjih temeljitih 
analiz in le na osnovi iskanja najbolj enostavne rešitve brez predvidenih kom- 
pleksnih ukrepov. Mislim predvsem na pristojne zvezine organe. Razhajamo se 
namreč s predlagateljem v tem, da zahtevamo hkrati tudi sprejem vseh po- 
prejšnjih ukrepov, ki jih danes na žalost ni. Zaikaj sprejemati tak ukrep vnaprej 
in v času, ko pristojni zvezni organi še sploh nimajo izdelanega enotnega kon- 
cepta in stališč o višini splošne stopnje? Naj še omenim, da se bo v nekaj dneh 
v zveznem merilu razpravljalo dokončno o najvišji limitirani stopnji za po- 
trebe socialnega zavarovanja in da je predvidena ta stopnja 19,5 fl/o. Na te kom- 
pleksne probleme in anomalije v socialnem zavarovanju so samoupravni, organi 
socialnega zavarovanja nenehno opozarjali že pred začetkom reforme, vendar 
brez posebnega posluha pri pristojnih organih, razen, da je izšla novela temelj- 
nega zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki je bila sprejeta konec leta 1966 
in ki zaenkrat na žalost ni dala zaželenih rezultatov. Splošno je znano, da 
vnašajo takšne parcialne rešitve samo še večje deformacije pri izvajanju zdrav- 
stvenega varstva. Mislim, da so samoupravni organi in službe zdravstvenega 
zavarovanja kljub temu v tem času napravile velik korak naprej. Naj navedem 
samo primer, da se je potrošnja zdravil neposredno po sprejemu negativne liste, 
da ne govorim o načinu, kako se je v zveznih organih sprejemala ta lista, po- 
večala na območju SRS za .približno 30'°/o. Kdo naj torej nosi odgovornost za 
takšno izvajanje določenega ukrepa? Podobno stanje je tudi pri izvajanju ko- 
pali ško-klimartskega zdravljenja, kjer kljub razčiščevanju še do danes ni prišlo 
do želenih rešitev. Tudi glede tega so mnenja precej nasprotna in naša zdra- 
vilišča so pred tem, da s 1. 1. 1967 dokončno likvidirajo še preostalo zdravstveno 
silužbo,. kljub poskusom nekaterih komunalnih Skupnosti, da bi le našli ustrez- 
nejšo rešitev in pot, po (kateri bi mogli, tudi v prihodnje pošiljati zavarovance 
na nujno zdravljenje. Posledica takšne politike v noveli temeljnega zakona o 
zdraviliščih je že danes očitna, saj neprestano raste odstotek obolelih nad 30 dni 
in se podaljšuje tudi zdravljenje. Res je tudi, da v obrazložitvi predloženi 10- 
letni indeksi porasta narodnega dohodka, predvsem potrošnje v socialnem za- 
varovanju, kažejo glede na rast narodnega dohodka zelo močan in verjetno 
povsem nerealen porast te potrošnje. To pač moramo razumeti tako, da se je 
ta porast odvijal ob povsem drugačnih družbenoekonomskih pogojih in si- 
stemu, kot tudi ob načinu določanja obsega pravic zavarovanih oseb in kar 
je najvažnejše: ob praktično neomejenih finančnih možnostih oziroma potrošnje 
in ob virih teh sredstev v glavnem iz emisije. To je veljalo vsaj do začetka 
lanskega leta oziroma do začetka izvajanja reforme v letu 1965. Po avgustu 
leta 1965 smo iskali kot protiukrepe le rešitve z hmitiranimi stopnjami za 
zdravstveno zavarovanje. Ce smo šli v preteklih letih na razširjenje pravic 
v socialnem zavarovanju zavestno, torej s političnih ah družbenoekonomskih 
razlogov, ne da bi hkrati določili iz istih vidikov tudi materialnega nosilca za 
pokrivanje teh pravic, potem je sedanji način reševanja teh problemov še toliko 
v večjem nasprotju z družbeno-političnimi, koncepti, ko skušamo s čistimi 
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administrativnimi posegi krniti pravice neposrednim samoupravi] alcem v nji- 
hovem odločanju. 

Nadalje menim, da predloženo 6«/o stopnjo še zdaleč ni istovetiti s stopnjo, 
ki naj bi bila danes in v bodoče družbeno dovoljena stopnja za potrebe zdrav- 
stvenega zavarovanja. Nimamo namreč, na žalost, še danes ekonomsko dognanih 
analiz o tem, kolikšna naj bi bila ta stopnja v narodnem dohodku kot družbeno 
dovoljena stopnja za potrebe zdravstvenega zavarovanja vsaj v srednjeročnem 
programu, to je do leta 1970. Na drugi strani pa je tudi v pričakovanih spre- 
membah temeljnih zakonov, ki naj urejajo< to' področje, še polno1 neznank in 
neenotnih gledišč. 

Nadalje povezujem to vprašanje tudi z ugotovitvijo', da v naših prizade- 
vanjih, da bi, se stopnja za zdravstveno zavarovanje določala povsem ločeno 
od splošne in od stopnje za dolgoročno zavarovanje, to je izven okvirov splošne 
prispevne stopnje, nismo dosegli nikakršnega napredka. Danes smo ponovno 
pred tem, da na star in družbeno nesprejemljiv način določamo stopnjo za 
zdravstveno zavarovanje v okviru splošne stopnje. Menim, da je tak način eno- 
stranski j,n nesprejemljiv, saj le parcialno rešuje v glavnem finančno stanje 
skladov dolgoročnega zavarovanja. To ugotovitev mi potrjuje tudi dejstvo, da 
se v analizah k predlogu zakona vleče neprestana rdeča nit prevelike potrošnje 
v socialnem zavarovanju nasploh, posebno pa v zdravstvenem zavarovanju in 
tudi jasne intencije predlagateljeve obrazložitve, da se ta potrošnja zmanjša 
tudi v bodoče. To bi moralo po zdravi, logiki pomeniti tudi manjšo obremenitev 
zaposlenih, oziroma začetek prenašanja odločanja o pravicah in financiranju 
zdravstvenega varstva na neposredne zavarovance, ki naj bi v bodoče sami 
odločali o obsegu zdravstvenega varstva in o sredstvih za te namene. To pomeni 
prenos iz splošne na osebno potrošnjo. 

Iz predloga zakona, oziroma analiz je povsem jasno, da gre v veliki meri 
za reševanje dolgoročnih zavarovanj, saj vsi vemo, v kakšnem stanju so ti 
skladi v naši republiki. V še večjem nasprotju in preveč evidentno je rečeno 
v 2. členu predloženega zakona, ko pravi: »Ce zaradi, uporabe 1. člena tega 
zakona zbrana sredstva skladov posameznih komunalnih skupnostih ne bi za- 
dostovala za kritje zakonskih obveznosti, se naj nekrite obveznosti krijejo po 84. 
členu temeljnega zakona o> organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja.« 
To se pravi predvsem iz sredstev tekočih rezerv in kolikor te ne zadostujejo, 
s predpisom izrednega prispevka, ki gre že neposredno v breme neto osebnih 
dohodkov zaposlenih. 

Postavlja se vprašanje: ali, gre tak ukrep res na zmanjšanje neposrednih 
obremenitev zaposlenih? Kolikor se spomnim, so bila še letos družbeno-po- 
liticna stališča v republiki in občinah odločno proti predpisovanju izrednega 
prispevka kot Ukrepa, ki bi neposredno prizadel zavarovance v sistemu finan- 
ciranja zdravstvenega varstva in tudi njihov standard. Vprašujem: zakaj se taka 
družbenoHpolitična stališča, sprejeta še pred nekaj meseci, torej že v času re- 
forme, lahko postavljajo v tako kratkem času pod silo iskanja finančnih re- 
šitev tako določno že v samem predlogu zakona, ko je povsem jasno, da je to 
najbolj občutljiv ukrep za delovnega človeka, ki brez njegovega odločanja po- 
sega v njegov standard? To je eno od zelo pomembnih vprašanj, ki bo že jutri 
postavilo celotno financiranje zdravstvenega zavarovanja, predvsem pa finan- 
ciranje zdravstvene službe v določeno nesigurnost, in sicer že na samem za- 
četku novega leta 1967, ko še ni izvedena vrsta ukrepov, proklamiranih s strani 
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pristojnih zveznih in republiških organov. Gre namreč za ukrepe na treh ni- 
vojih: od federacije do republike in samouprave v socialnem zavarovanju. 

Socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji seji, junija 
1966 sprejel konkretna stališča o razmerah v skladih socialnega zavarovanja 
in zdravstvene službe in potrošnje sploh. Tedaj je sprejel sklep, da naj Izvršni 
svet SRS in republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter sekre- 
tariat za delo poskrbita, da bo republiški zdravstveni center še letos izdelal 
nujno potrebne normative in standarde za potrebe zdravstvene službe. Hkrati 
je sprejel sklep, da je treba Skupščini SRS čimprej predložiti teze, oziroma 
predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni, službi v Socialistični 
republiki Sloveniji,. Tudi ta zakon kot izgleda, bo prišel precej pozno, ker se 
pripravlja komaj zvezni zakon. In zato ni mogoče vzporedno z novo nastalo 
situacijo o predloženi 6'°/o stopnji izvajati določene ukrepe. 

Vsa ta im po,dobna konkretna stališča Socialno-zdravstvenega zbora do 
teh problemov bi morala biti jasna tudi Izvršnemu svetu SR Slovenije in 
pristojnim sekretariatom. Vendar lahko danes ugotovimo', da glede tega ni bil 
dosežen nek napredek. Pri tem nas najbolj preseneča stališče odgovornih pred- 
stavnikov republiškega zdravstvenega centra, da ni moč izdelati že dolgo 
zahtevanih normativov in standardov za zdravstveno službo, čeprav je to že zelo 
dolga in zelo aktualna zahteva tudi same zdravstvene službe. Vse to jasno 
kaže, da ni nekaj v redu v organizaciji zdravstvene službe na območju SRS in 
da ne gre samo za vsakodnevne slabosti, ki jih terja družbeni razvoj. 

Tudi ob ponovnih razpravah predstavnika sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo in predstavnika republiškega zdravstvenega centra ni bilo moč 
zaključiti, da je sploh mogoče v Socialistični republiki Sloveniji formalno- 
pravno' izvesti kakršnekoli pomembnejše reorganizacije v zdravstveni službi. 
POvsod namreč naletim,o na vrsto ozkih in subjektivno obarvanih stališč, 
predvsem osebno prizadetih ljudi s tega področja. Taka stališča — na žalost - 
najdejo v določenih primerih tudi pritrditev s strani samoupravnih organov 
teh zdravstvenih zavodov. 

Ne glede na predhodne izjave direktorja republiškega zavoda za zdrav- 
stveno varstvo, docenta dr. Saše Cvahteta smatram za umestno, da se ob tej 
priliki ponovno postavlja zahteva, da naj odgovorni organi v republiki, takoj 
postavijo vprašanje konkretne družbene odgovornosti republiškega zdravstve- 
nega centra do vrste odprtih vprašanj, ki doslej še niso bila rešena v sklopu 
skupnih naporov in stališč za dosego sprejetih ciljev. 

Nadalje me v obrazložitvi na strani 5. predloga zakona presenečajo predlogi 
o uvedbi 20 "Vo participacije zavarovancev k stroškom za ortopedske pripomočke, 
za zobo tehnična dela in k stroškom za splave, in to brez vsake poprejšnje raz- 
prave s samoupravnimi, organi skupnosti in pristojnimi organi, predvsem z 
zdravstvenimi centri, čeravno je prav participacija za ortopetske pripomočke 
najbolj sporna in tudi nehumana. Iz tega je tudi razvidno, kako neenotna so 
stališča in koncepti urejanja tega vprašanja med pristojnimi zveznimi in re- 
publiškimi organi in s predlogi, »izdelanimi na hitro roko'«. Menim, da bi moral 
Izvršni, svet SRS aktivneje in odločneje zahtevati tudi od pristojnih zveznih 
organov vnaprejšnje rešitve in omogočiti javno razpravo o potrošnji v socialnem 
zavarovanju nasploh. 

Zelo smela in spodbudna je ugotovitev v zaključkih obrazložitve na 7. 
strani, da spremembe v organizaciji zdravstvene službe in v socialnem zava- 
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rovanju v tem predlogu še niso zajete, in da je treba prav zaradi tega omejiti 
stopnjo, kar bo pospešilo uresničiti sistemske spremembe in konkretne ukrepe. 

To mi ponovno (potrjuje, da s strani republiških organov niso bili storjeni 
pravočasno vsi ukrepi za komplekso rešitev teh problemov. Sem za konkretne 
ukrepe na vseh nivojih od federacije do republike in komunalnih skupnostih 
ob sodelovanju občinskih skupščin, vendar le za enotne sistemske rešitve. 
Odločno pa sem proti ozkim parcialnim rešitvam kot so predvidene v obraz- 
ložitvi tega zakona. 

Stranjam, se s predloženimi izhodišči, ki, jih je predložil izvršilni odbor 
Republiške skupnosti, socialnega zavarovanja delavcev. Glasoval bom proti 
predloženemu zakonskemu predlogu. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima dr. Jože Benigar. 

Dr. Jože Benigar: Tovarišice in tovariši poslanci! V vseh razpravah 
in tudi na zadnji razpravi, v našem odboru, sem, ko sem temeljito preštudiral 
materiale, zavzel stališče, da bom glasoval za predlagano stopnjo. Zakaj? Ce 
izhajam samo iz dveh izhodišč in sicer, da moramo s stopnjo 20,5 pokiiti po- 
trebe tako zdravstvenega varstva kot tudi invalidsko—pokojninskega in otro- 
škega dodatka, potem mi je jasno, da večje stopnje kot je 6 °/o za potrebe zdrav- 
stva, ne moremo dobiti. Drugič menim, da od reforme ne moremo odstopati in 
da je morda prav zdaj zgodovinski trenutek, ki naj pokaže, da smo tudi na tem 
področju, ki je najbolj občutljivo, to je zdravstveno varstvo delovnega človeka, 
pripravljeni dobiti bitko. Nimam prevelikega strahu, da bi bilo zaradi 6 °/o 
stopnje naše zdravstvo tako močno prizadeto, kot so prikazovali prej nekateri 
diskutanti. Ne bo lahko, brez dvoma. Vendar, če bi poslušali današnjo razpravo 
delovni ljudje iz zdravstvenih kolektivov in videli, v kakšni stiski in zagati smo, 
sem prepričan, da bi se sami hitro pogovorili in našli tudi tiste rezerve, ki 
dejansko obstajajo v organizaciji zdravstvene službe. 

Tovariši poslanci! Ni nobena skrivnost, da vzdržujemo določene oblike 
zdravstvene službe, čeprav bi jih lahko nadomestili z enakovrednimi in cenej- 
šimi.. Povedal bom samo en primer: zdravstveno in socialno varstvo starejših 
ljudi, ureditev službe skrbi na domu za ostarele, organiziranje tako imenovanih 
gerontoloških oddelkov v Sklopu 'bolnišnic in ne samo novih gerontoloških bol- 
nic, bi lahko, ne rečem, da v celoto, pač pa vsaj delno, zmanjšalo stroške za 
zdravstveno varstvo teh ljudi. Kaj smo dosegli? Menim, da mora tudi organiza- 
cija socialnega zavarovanja priznati na sebi dokajšnji greh in občutiti dokajšnjo 
odgovornost, ker ni v preteklosti opravila vsega tistega, kar bi morala opraviti. 
Menim, da je taki situaciji bistveno botrovalo mlačno razpoloženje in neod- 
ločnost zavodov za socialno zavarovanje, ki so dovolili, da se pogodbe z določe- 
nimi zdravstvenimi zavodi niso sklenile vse leto. Se do pred dvema letoma sem 
vedno videl dva nasprotnika: zastopnike zavodov za socialno zavarovanje, ki 
so si dostikrat lastili tudi vlogo saonoupravljalca in na 'drugi strani zdravstvene 
delavce. V zadnjih dveh letih vidim, da so se med seboj že zbližali in spopri- 
jateljili. Vendar še osebno čutim, da socialno zavarovanje ne odigrava tiste 
vloge, kot bi jo moralo. Ne daje pomoči za cenejšo in za adekvatno organizacijo 
zdravstvene službe. Prav socialno zavarovanje je tisto, ki je imelo priliko reči 
tudi v Beogradu, 'da je nepravilno metati iz skladov zdravstvenega zavarovanja 
preventivo, čeprav bi kot dober gospodar lahko dokumentiralo, da je preventiva 
tista, ki bo prihranila sredstva. Osebno ocenjujem, da bi z dobro voljo, in z 
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razumevanjem, ker moramo reformo za vsako oeno izpeljati, zdravstvena služba 
lahko prihranila tudi odstotek, za katerega zmanjšujemo sredstva. Seveda pa 
to zahteva hkrati določene instrumente in druge predpise, ki naj bi pomagali 
umirjevati (potrošnjo v zdravstvu. Ce ibomo zdravstveni delavci z vsemi silami, 
z dobro voljo in s polno politično in družbeno odgovornostjo res zagrabili za 
reorganizacijo in ne čakali samo republiških in jugoslovanskih normativov, 
ampak pogledah v svoji lastm, hiši, kaj lahko napravimo, sem prepričan, da 
bomo lahko nekaj prihranili in to ne na škodo skrbi za bolnega človeka. 

Tovariši poslanci Samo poglejmo, kakšen je odstotek negativnih preiskav 
v laboratorijih. Vprašajmo se, če bi bilo res upravičeno vse paciente poslati 
na preiskave v laboratorije? Preštejemo samo vse tiste preiskave, ki so bile 
narejene 2-krat, 3-krat, 5-krat. Rekel sem že in ponovno rečem, da smo zaradi 
sistema nagrajevanja, ki pomeni pravzaprav provizijo sprožili tak proces, da 
sami sebi ustvarjamo delo. Od zdravstvenega delavca se namreč zahteva,' da 
v zdravstvenem zavodu formira toliko in toliko dohodka, če hoče, da bo ustvaril 
svoj osebni dohodek, ne glede na to, ald je bilo to pravilno ocenjeno .ali ne. 
Menim, da se v medicini res ne da delo ocenjevati na »vatle in kile«. Zato, ker 
smo včasih poskusili tako ocenitev, smo prišli, do tega, da so pacienti, ne vsi, 
nezadostno obdelani, da so begali .iz ambulante v ambulanto in s tem ustvarjali 
nepotrebne stroške. Ce bi se danes delovni kolektivi v zdravstvenih zavodih 
res potrudili in razumeli težko družbeno situacijo in zahtevo-, da moramo re- 
formo za vsako ceno izpeljati, sem prepričan, da bi ta problem lahko rešili. 
Seveda, ne smemo pa zamižati pred prihodnjostjo in posledicami, ki ne bodo 
v tem, da bi zmanjšali delovnemu človeku zdravstveno varstvo, marveč bolj 
v vprašanju zaposlitve naših bodočih kadrov. Ne bi, se v celoti strinjal, da so 
osebni dohodki v zdravstvu tisti, ki so povzročili tako velike izdatke, marveč 
so to večja sredstva, ki smo jih porabili, v zadnjih 'dveh letih zaradi hitre rasti 
tako števila kot tudi kvalitete zdravstvenih delavcev. Jasno je, da se postavlja 
pred nas vprašanje: kam in kako zaposliti mlade generacije. Menim, da imamo 
v zdravstveni službi še rezerve v honorarnih, prekoumih in dežurnih službah, 
da imamo še rezerve v tistih ambulantah, ki so mogoče 3-krat, 5-krat dražje 
zaradi tega, ker jih pač vzdržujejo na željo posameznih občanov. Tem je treba 
reči, da naj pokrivajo', če želijo imeti tako ustanovo, vse njene stroške. In tudi, 
če bi, bolj upoštevali v preteklosti želje in predloge, ki so jih dajali zdravstveni 
centri, vsaj tam, kjer so ibili kadrovsko sposobni, bi tudi stroški za zdravstveno 
zavarovanje ne rasli tako hitro. 

Odločno sem pristaš tega, kar je že dopoldne dejal tovariš Remec, da je 
treba razčistiti odnose v socialnem zavarovanju med posameznimi skladi in tudi 
v zdravstvenem zavarovanju med posamezno .potrošnjo. Tovariši, nemogoče je 
še naprej tolerirati to, da se znižujejo stroški za zdravstveno varstvo, da se pa 
povečujejo stroški za nadomestila zaradi bolezni. Nemogoče je opravičiti, to, 
da je število izipadov iz delovnega procesa zaradi bolezni nižje, izplačila pa 
toliko višja. Zaradi, tega menim, če imam pred očmi zahteve reforme ter 
težko breme in veliko odgovornost pred celotnim skladom socialnega zavaro- 
vanja, da bi bilo treba nekaj dobre volje s strani zdravstvenih delavcev, da 
pokažejo, kako se je treba obnašati do tako velikih družbenih sprememb in 
zahtevkov. Menim, da bomo lahko že danes rešili in se že danes odločili za 
6 °/o prispevno stopnjo. 
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Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 

Majda Gaspari: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet meni, 
da ne bi bilo oportuno odlagati, odločitve o sprejemu zakona o prispevni stopnji 
za zdravstveno zavarovanje delavcev. Rada bi vas namreč opozorila, da smo že 
v decembru in da bi stopnje morale veljati s 1. januarjem 1967. Res sta re- 
publiška skupščina socialnega zavarovanja in zavod za socialno zavarovanje 
v zakasnitvi s predlogom dolgoročnih stopenj. Bolj normalno bi seveda bilo, 
da bi imeli hkrati na 'dnevnem redu tudi že sklepe republiške skupščine so- 
cialnega zavarovanja. V svojem uvodu sem vas opozorila na to, da so ti predlogi 
v zavodu pripravljeni in da se bo o njem prav kmalu začela razprava v republiški 
skupnosti socialnega zavarovanja. Priznati je treba, da so si tovariši v socialnem 
zavarovanju zelo prizadevali, da se v okviru limitirane 20,5 %> stopnje in s 
predpostavko, da naj bi stopnja za zdravstveno zavarovanje znašala 6 %, uskla- 
dijo izdatki dolgoročnih zavarovanj s predvidenimi možnostmi. To je nekaj, s 
čimer lahko računamo in s čimer zanesljivo računajo tudi tovariši iz socialnega 
zavarovanja, ki so prisostvovali doslej vsem razpravam v organih Skupščine, 
ko so razpravljali, o prispevni stopnji za zdravstveno zavarovanje. V bistvu je 
tako izoblikovana stopnja v skladu s priporočili, ki jih je sprejela republiška 
skupnost glede politike in načina formiranja sredstev za sklade zdravstvenega 
zavarovanja v letu 1967. 

Rada bi opozorila Skupščino tudi na to, da smo že v mesecu juniju opozorili, 
da imamo v socialnem zavarovanju taka gibanja, da bo treba nujno še letos 
spremeniti strukturo prispevnih stopenj. Situacija v pokojninsko'-invaliđskem 
zavarovanju se je močno zaostrila in vsak mesec se je pojavljal problem, ali bo 
sploh mogoče pravočasno izplačati pokojnine. Res je, da povzroča težave pri 
izplačevanju pokojnin predvsem neizpolnjevanje obveznosti s strani federacije, 
ki dolguje invalidsko-pokoj ni n skemu skladu za beneficije po 116. Senu že nad 
10 milijard S din. Vendar je dejstvo, da ne moremo zaradi, tega upokojence 
postaviti v položaj, da ne bodo prejeli pokojnine. Mislim, da je situacija v 
pokojninskem zavarovanju takšna, da drugega ne moremo storiti kot samo to, 
da omogočimo redno izplačevanje pokojnin in vzporedno s tem vodimo bitko za 
povračilo tistih obveznosti federacije, ki so že nastale in vsak dan nastajajo 
z izplačevanjem beneficiranih pokojnin. 

Za 6 °/o prispevno stopnjo, kot sem že dejala, obstajajo razlogi, in sicer 
v začrtani politiki, ki jo narekuje reforma in tudi v objektivno danem druž- 
benem ekonomskem proporcu. Ta proporc kot smo slišali in na kar nas je 
opozorila tudi razprava v Zvezni skupščini, je določen na nivoju 20,5 "/o. 
To je osnovna predpostavka, s katero se pač moramo sprijazniti in v kateri 
moramo poskusiti uravnovesiti izdatke vseh skladov socialnega zavarovanja. 
Ze prej sem dejala, da na teh izhodiščih ni mogoče doseči za leto 1967 večje 
stopnje za potrebe zdravstva kot 6 '°/o, s tem pa v načelu soglaša tudi republiška 
skupščina socialnega zavarovanja. Ta predvideva, da bi se smeli izdatki v tem 
skladu v prihodnjem letu povečevati samo za toliko, za kolikor se bo povečal 
narodni dohodek, ob upoštevanju dejstev in učinkov v juniju sprejete novele. 
Po zadnjem uradnem podatku, ki ga je predložil zavod za plan, lahko ugo- 
tavljamo, da se predvideva porast nacionalnega dohodka v prihodnjem letu 
za 4,4 °/o. Po teh predvidevanjih se bodo za 4,4 °/o povečala sredstva v skladih 
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zdravstvenega zavarovanja, namenjena za ambulantno in bolnišnično zdrav- 
ljenje, za zdravljenje zob, za zboljšanje zdravstvenega stanja zavarovanih oseb 
in za stroške zdravljenja zaradi nesreč pri delu. Prav tako se bodo s takim 
odstotkom povečala sredstva za denarne dajatve v primeru rojstva, smrti in 
potnih stroškov. Za tak odstotek naj bi se povečali tudi stroški službe socialnega 
zavarovanja. Drugi izdatki se različno znižujejo, pač glede na to, kako delujejo 
na posamezne oblike zdravstvenega varstva ž.e sprejeti ukrepi k zakonu o orga- 
nizaciji in financiranju zdravstvenega zavarovanja. Ti pa v bistvu že zmanj- 
šujejo' pravice zavarovancev do določenih zdravstvenih storitev iz; naslova 
zdravstvenega zavarovanja. 

O tem, kako naj 'bi se gibali izdatki in stroški posameznih skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja, je že leta 1963 razpravljala Republiška skupščina. Ta je 
takrat v Svojih priporočilih ugotovila, da ta gibanja zavzemajo že tak obseg, 
da je nujno, storiti vse, da se v relativnem odnosu ne bodo več povečevala, 
marveč, da se potrošnja uskladi na nivoju, kakršnega smo takrat dosegli. 
Opozoriti vas moram, da je od leta 1963 dalje •—• takrat je bilo zdravstveno 
varstvo udeleženo v narodnem dohodku s 5,15 °/o — prišlo do znatnega skoka 
udeležbe zdravstvenega zavarovanja v narodnem dohodku. To je lani znašala 
6,19 ,0/o in se bo letos verjetno gibala okoli 6'°/o. To se pravi, da se sredstva 
niso le absolutno povečala, kot se je povečeval narodni dohodek, marveč je 
prišlo tudi, do večjega pritiska v njegovi strukturi in se je povečal tudi rela- 
tivni delež. zdravstvenega zavarovanja. To nedvomno kaže, da je prišlo do 
določenega prebijanja že takrat ugotovljenih proporcev in da bi seveda bito 
treba nujno storiti ukrepe, da se postavi delež za zdravstvo v narodnem do- 
hodku adekvatneje in da ustreza glede na splošni družbenoekonomski proporc 
temu, za koliko smemo obremeniti narodni dohodek z izdatki za splošno' potrošnjo. 
Tudi predlog družbenega plana za srednjeročno obdobje predvideva, da bi se smeli 
ti izdatki gibati na nivoju petih odstotkov in da bi seveda morali s tem nivojem 
usklajati tako tiste izdatke, ki gredo preko splošne potrošnje kot tiste, ki jih 
zavarovanci že in ki jih bodo še prispevali v direktnem prispevku. No, če 
povzamem, se mi zdi nujno opozoriti, da je 6l0/o stopnja v bistvu le rebalans, 
izvršen na osnovi učinkov, ki, jih je prinesla v juniju sprejeta novela k zakonu 
o financiranju in organizaciji zdravstvenega in socialnega zavarovanja, ki je 
precejšen del pravic že izločila od plačevanja iz skladov. 

Izvršni svet se je odločil predlagati, da se za prihodnje leto določi zgornji 
limit, do katerega se sme določati ta stopnja zato', ker letošnje izkušnje kažejo, 
da nismo v praksi dosledno izvajali dogovorov med komunalnimi skupnostmi 
zdravstvenega zavarovanja, zdravstvenimi centri in zdravstveno službo glede 
usimerjianja te potrošnje, da ne bi prebili proporca, ki je bil letos dan s 7 % 
prispevno stopnjo. Primanjkljaji to' dokazujejo in nas opozarjajo, da bo lahko 
tudi v prihodnjem letu prišlo- še do večjih anomalij, če ne zaostrimo okvira, 
v katerem se sme gibati potrošnja zdravstvenega zavarovanja. Obvestila bi zbor, 
da Zvezni izvršni svet že pripravlja predloge za spremembo sistema zdravstve- 
nega zavarovanja in je že pred 4 meseci imenoval posebno- komisijo-. Predvi- 
devamo, da bo verjetno že pred koncem letošnjega leta prišla ta komisija pred 
Zvezni izvršni svet s prvimi predlogi za spremembo sistema, ki bodo dani v 
javno razpravo. 

Prav tako so' že pripravljeni predlogi za spremembo obstoječega sistema, se 
pravi za spremembo obstoječega zakona o organizaciji in financiranju social- 
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nega zavarovanja, ki naj bi vpeljal še nekatere nove elemente za racionalnejšo 
potrošnjo, zlasti pa naj bi za več oblik zdravstvenega varstva omogočil nepo- 
sredno participacijo zavarovancev. Vendar bi vas rad s tem v zvezi opozorila 
na to, da v skupščinskih in drugih organih nismo dobili vedno ustrezne ali 
sploh nobene podpore za intenzivno delo na sistemskih spremembah. Vsi 
predlogi, ki so šli za tem, da se bolj neposredno pritegne zavarovanca k vpli- 
vanju na to potrošnjo in da se ga z njegovim osebnim dohodkom postavi v 
odnos do te potrošnje, so naleteli v glavnem na hudo kritiko. Tudi danes smo 
slišali zelo kontradiktorne razprave o iterrt. Na eni stranli se zavzemamo 
za to, da zavarovancu omejimo pravice, da mu povemo, da SO' te pravice 
nastale izven presoje realnih možnosti, da so predimenzionirane in če jih ne 
moremo več plačevati, jih pač moramo omejevati; na drugi sitrani pa se prito- 
žujemo tudi nad tistimi minimalnimi ukrepi, ki so bili storjeni, kot je denimo, 
zmanjševanje možnosti, da se iz skladov zdravstvenega zavarovanja plačuje 
klimatsko zdravljenje in še nekatere druge zdravstvene storitve. Zdi se, da 
ni prave doslednosti in da smo' v načelu za, ko pa pridemo do konkretnih 
predlogov, jih začenjamo zavračati. Prav tako se nam zdi, da je možno že v 
okviru danega sistema ukrepati tako, da bi se potrošnja uskladila z možnostmi. 

Opozorila bi vas, 'da zakon, ki ga je sprejela Zvezna skupščina, velja v vsej 
Jugoslaviji. Vemo, da imamo na posameznih območjih zelo različne materialne 
možnosti in da se daje za iste pravice različna absolutna vsota sredstev. Tako 
imamo komunalno' skupnost v Jugoslaviji, ki daje za iste pravice samo 
10 000 S dinarjev za zavarovanca na leto, in imamo* komunalno skupnost, ki 
daje največ, to je ljubljanska in sicer 88 000 S dinarjev na zavarovanca na 
leto. To pomeni, da tudi v danem sistemu resnično' ne zagotavljamo vsega, kar si 
nekdo izmisli, ker je pač to dejansko limitirano z objektivno danimi možnostmi. 
Mislim, da bi komunalne skupnosti socialnega zavarovanja lahko v okviru svojih 
aktov, ki jih sprejemajo, kot so razni pravilniki in podobno', vzpostavile dolo- 
čene parametre, kaj se naj iz teh sredstev plačuje in kaj se ne plačuje, da se 
potem lahko ta potrošnja usklaja z možnostmi, ki, jih imamo na danem območju. 
Dejstvo je namreč, in s tem je treba računati, da pride danes v Sloveniji 13 
pregledov na zavarovanca, da je 8-krat več potovanj k specialistu kot v drugih 
republikah in da je vrsta takih pokazalcev, ki jasno povedo, da gre za izrazito 
ekstenzivno' potrošnjo teh sredstev. Z nekoliko več posluha in razumevanja 
za objektivno' materialno' situacijo bi lahko z danimi sredstvi enako dobro 
oskrbovali zavarovanca, ne da bi prebijali postavljenega proporca. 

Naj na koncu omenim še argument, ki, sem ga navedla že v obrazložitvi. 
Analize kažejo, da gre tretjina vseh »zdravstvenih pregledov-« na račun 
administrativnih opravil, ki jih morajo urejati zavarovanci v zdravstvenem 
domu. Vsako tako administrativno opravilo se vedno zaračuna kot zdravstveni 
pregled,. Danes stane zdravstveni pregled od 244—1200 S dinarjev, kar se 
obračunava med zdravstvenim domom in zavodom za socialno zavarovanje. 
Lahko bi naštela še vrsto takih dejstev, ki jasno kažejo, da bi lahko z bolj 
smotrno politiko preprečili, nastajanje primanjkljajev v skladih zdravstvenega 
zavarovanja. 

Zato smatramo, da bi odlaganje tega ukrepa pomenilo kompromisno reše- 
vanje, ki je že v preteklosti pokazalo, da nas samo ovira pri hitrejšem reševanju 
problemov in pri sprejemanju strokovnih osnov in konkretnih ukrepov, ki naj 
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omogočijo, da se bo reforma začela resnično izvajati tudi na vsem področju 
zdravstvenega varstva. Zato menim, da ni razlogov za to, da bi, odložili razpravo 
o tem zakonu. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima Ivan Gorenc. 

.Ivan Gorenc: Tovarišice din tovariši poslanci! Zagotovo bom še kdaj 
bolan in takrat bom še mnogo bolj premišljeval o današnji razpravi, čeprav 
o tem problemu že danes precej razmišljam. Vendar nekaj vem, in sicer: če me 
boste, ali me bodo takrat zdravili, potem bom ozdravel. Če pa bodo ali boste 
trošili sredstva za nekaj drugega in ne za moje zdravljenje, potem bom najbrž 
še bolj bolan. Mislim, da bom takrat tudi prepričan o tem, da bi zdravnika in 
tudi medicinsko sestro dobro plačal, medtem ko ne bi plačal administratorja, 
ki po nepotrebnem zapisuje, kaj mi je, in dostikrat niti ne ve, kaj piše. Dosti 
opravka imam s »papirji« in vem, da je zbiranje podatkov važna stvar, ki če- 
stokrat pomaga reševati določene probleme. Vendar tudi vem, da se dajo ti 
»papirji« zelo drago, ali poceni prekladati, dobro ali slabo izkoriščati. Nekoliko 
tudi vem, kako po svetu v takih primerih postopajo, na kair se v naših pri- 
merjavah sklicujemo, kadar nam je pač to v korist. 

Dosti, primerjav smo slišali danes, toda ene ne. Kakšno je razmerje med 
administrativnimi in medicinskimi kadri v zdravstvenih zavodih? Seveda bi 
moral naš primer vzeti, vse delavce in vsa dela tako, da bi bilo pravzaprav pra- 
vilnejše vprašanje: kakšno je razmerje med administrativnimi in zdravstvenimi 
opravili pri nas in drugod? Mislim, da krivda za tako adiministriranje ne za- 
dene samo zdravstva, vendar je že čas, da na vseh področjih razčistimo s temi 
stvarmi in tudi v zdravstvu. 

K tem razglabljanjem me navaja nekaj vprašanj, ki se pojavljajo v pro- 
blemu vključevanja zdravstvene službe v reformo. K temu razmišljanju me je 
pripeljala trditev, ki sem jo slišal iz zdravniških ust. Zavarovanci plačujemo 
trenutno 60 din za zdravila. Potrošnja, zdravil se s tem ni znižala, torej učinek 
ni dosežen. Toda ves dohodek, ki ga dobimo. od teh 60 din, smo porabili za 
administrativno ugotavljanje, kolikokrat po 60 din se je nabralo. V končni 
konsekvenci bi rekel: zavarovanec je dal 60 din zato., da podpira ali prej ob- 
stoječo ali pa v ta namen razširjeno administracijo. Bojim se, da ne bo tako 
tudi vnaprej, saj bo treba zajemati in registrirati tudi dohodke, ki jih predvi- 
devamo na podoben način v prihodnjem letu. 

Na ta razglabljanja me navajajo razprave o primernosti združevanja starih 
proporcev ali celo izboljšav v posamezno korist. Te razprave so danes tudi 
vsepovsod drugod in tudi v gospodarstvu, kadar je treba »skočiti iz stare kože«. 
Povsem enaka so namreč stališča v gospodarstvu, kadar je treba preiti od 
ekstenzivnega k intenzivnemu gospodarjenju. Priznavamo rezerve, pravijo, vi- 
dimo jih, toda mi se še ne bomo združevali; čeprav vemo, da bi bilo to ceneje, 
ne bomo delali skupaj z drugimi, ker bi bih pač omejevani v svoji samostojno*- 
sti; mi se ne bomo »šli žandar je«, če je treba nekomu pošteno povedati,, da dela 
družbeno nepotrebno delo, ali, da je lenuh in simulant. Končni rezultat je v 
gospodastvu znan: slab gospodarski učinek. Gospodarstvo ima trenutno pred 
drugimi področji samo to prednost, da se pri njem hitreje, občutneje in jasneje 
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pokažejo anomalije, M vodijo do slabega gospodarjenja, in tudi odgovornost se 
pokaže neposredneje. Dokler smo imeli »ekonomsko meglo«, je vsakdo trosil, 
kolikor je mislil, da je prav, v dobri veri, da bo že sosed pokril primanjkljaj. 

V gospodarstvu se v tej smeri že jasni. Menim, da bomo morali tudi v dru- 
gih dejavnostih najti neko mero za to, koliko se lahko »pokrijemo z našo 
odejo«. Mislim, da bomo med drugim morali, najti optimum zdravstvenih sto- 
ritev, ki ga lahko nudimo pri današnji stopnji gospodarskega razvoja,. Morali 
bomo najti temu primemo optimalno organizacijo zdravstvene službe in seveda 
tudi službe socialnega zavarovanja. Najti bomo morali optimum potrebne admi- 
stracije in tudi optimum med sredstvi za preventivo in. kurativo. Morali bomo 
tudi ekonomsko vezati varstvo pri deliu v podjetjih s prispevkom, ki ga mora 
dati posamezna gospodarska organizacija. Mislim, da ima samoupravljanje v 
zdravstvu pri tem dovolj dela, če hoče rešiti vse te probleme. 

Ne strinjam se s trditvami, da republiška Skupščina ni samoupravni organ 
in da ne bi smela sklepati o sitvareh, ki posegajo v celovit razvoj naše republike. 
Mislim, da bomo morali, zelo kmalu razčistiti načelo, da naj o posameznih vpra- 
šanjih sklepa organ na tistem nivoju, ki lahko predvidi vse, poudarjam vse 
posledice nekih odločitev, da usklajuje zahteve in da ima seveda zato tudi 
primerno odgovornost. Menim, da je to v primeru poseganja v delitev med 
družbo in neko družbeno dejavnostjo naš organ. Drugače bomo kmalu doživeli, 
da nas bodo prezgodaj zaželene švedske potrebe oropale osnovnih možnosti, 
da bi kdaj dosegli švedsko produktivnost in s tem stvarno možnot za vedno 
boljše zadovoljevanje vseh potreb. 

Zato podpiram zakon, posebno še zato, ker sem prišel iz obrazložitev tova- 
riša Benigarja in tovarišice1 Gasparijeve še bolj do tega prepričanja. Ker bo 
zdravstvena služba potrebovala za svojo> usmeritev v reformne procese pomoči 
predlagam, da Skupščina SRS zadolži Izvršni svet, da v prvem polletju prihod- 
njega leta pripravi predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni 
službi v SRS. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima inž. Ivo Pignar. 

Inž. Ivo Pignar: Tovarišice in tovariši poslanci. Razprave današnjega 
skupnega zasedanja samo še bolj poudarjajo neskladje, ki je v minulem letu 
privedlo do družbene reforme in ki, je tudi vzrok, da se le-ta še ne more odloč- 
neje uveljavljati. Izražam predvsem željo volivcev, delovnih ljudi in proiz,- 
vodnje, da se naše gospodarstvo stabilizira, kajti le tako lahko pričakujemo 
napredek vsega našega 'družbenega življenja. 

In prav to je bila tudi intencija Izvršnega sveta, ko je predlagal zaikon 
o omejitvi stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev 
na 6 "/o. Zato se mi adi neprimerno, da se nekateri poslanci v razpravi o ome- 
jitvi stopnje sklicujejo na omejitev pravic do samoupravljanja. Mislim, da je 
tako tolmačenje enostransko, če že ne demagoško, kajti lahko je gospodariti in 
upravljati, če je vreča polna. V gospodarstvu smo se že davno naučili uprav- 
ljati in predvsem gospodariti, v skromnejših razmerah. Verjemite, da članom 
delavskih svetov ni lahko, ko mnogo bolj odgovorno in zrelo rešujejo probleme 
sedanjosti, predvsem pa prihodnosti. 

In prav tu lahko očitamo samoupravnim organom socialnega zavarovanja, 
zdravstvenih centrov in zdravstvenih zavodov, da niso z razumevanjem uskla- 
jevali izdatkov za zdravstveno varstvo z našimi materialnimi zmogljivostmi 
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v pogojih, ki jih postavlja gospodarska reforma. Samoupravni, organi socialnega 
zavarovanja niso dovolj odgovorno spremljali delo in poslovanje službe social- 
nega zavarovanja, zaradi česar ta ni vedno dosledno upoštevala sklepov teh 
organov. Izdatki skladov zdravstvenega zavarovanja se niso gibali v okviru 
dohodkov, predvsem pa ne v okviru sprejetih družbenih dogovorov. Premalo 
je bilo storjeno glede funkcionalne integracije zdravstvene službe in progra- 
miranja zdravstvenega varstva, predvsem v racionalizaciji službe. Še vedno nj 
normativov, standardov ter analiz o strukturi cen zdravstvenih storitev. Vse 
to ima najbrž za posledico1, da se v zdravstvu še ni uveljavil tak sistem dohodka, 
ki bi stimuliral zdravstvene zavode za kvalitetno, učinkovito iji cenejše delo. 
Zdravstveni zavodi se premalo zavzemajo za boljše izkoriščanje kapacitet, kad- 
rov, opreme in za usklajevanje delovnih programov. Vse to ugotavljamo1 v Skup- 
ščini, že več let nazaj, vendar ni bilo bistvenih premikov, ki bi uskladili to 
zvrst dtužbenih dejavnosti z družbenim in gospodarskim, življenjem. 

Treba je, da se vsi še bolj odločno zavzamemo za realizacijo- od Izvršnega 
sveta že sprejetih sklepov in akcijskega programa, ukrepov za zagotovitev 
boljše organizacije in racionalnejše potrošnje na področju zdravstvenega zava- 
rovanja in varstva. Smatram, da je predloženi zakon o omejitvi osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje delavcev potreben in koristen ter bom zato 
zanj glasoval. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Prosim. 

Dolfe Vojsk: Tovarišice in tovariši! Izgleda, da se kljub tako dolgi 
razpravi vendarle v nekaterih stvareh nismo razumeli. To zaključujem pred- 
vsem po aplavzu in po zadnjih razpravah. 

Gre za tole: v celoti, se strinjam, z ugotovitvami, ki smo jih danes slišali 
kot npr. o normativih, o standardih in o podobnih stvareh, o čemer se že leta 
pogovarjamo. Vprašajmo se, kaj pa smo letos na tem področju dejansko tudi že 
storili,? Kaj je republika storila s svojimi -organi, s politično^izvršilnim organom 
in z vsem upravnim aparatom? Če gremo danes, pred svoje volivce, jim. lahko 
povemo samo to, da smo sprejeli rigorozen ukrep o zmanjšanju stopnje za 
zdravstveno varstvo od 7 '°/o na 6 ®/#. Vse drugo so -deklaracije brez kakršnihkoli 
konkretnih strokovnih predlogov, -ki jih -doslej nismo prejeli. 

Naš abor ima šele danes p-rvo sejo po 28, juniju. Zakaj? Za to nas bo-do 
upravičeno kritizirali naši volivci, vendar nismo imeli strokovnih osnov, da bi 
se naš zbor lahko sestal. Prosim, da to upoštevate. 

Navajal bom iste ugotovitve, kot so jih že navajali po-slanci našega zbora. 
Med sklepi seje 28. junija 1966, -dovolite, -da ga prečitam, je tudi tale: »Omejene 
materialne zmogljivosti družbe in kritičen položaj skladov zdravstvenega zava- 
rovanja terjajo, da posvetimo vso skrb racionalnejši potrošnji na področju 
zdravstvenega zavarovanja. Ta potrošnja ni povsod racionalna in glede tega 
obstajajo še določene rezerve. Zato naj Izvršni svet čimprej pripravi predloge 
ustreznih ukrepo-v za zagotovitev racionalnejše potrošnje ter jih predloži Skuj>- 
ščini.« Ta ugotovitev ni mova in ne o-d 28. junija, marveč je stara en-o leto, dve 
in tudi tri leta, vsaj glede nekaterih stvari. Ukrepi morajo biti poprej vsestran- 
sko in temeljito proučeni in to ne samo z gledišča ekonomskih učinkov, marveč 
tudi z gledišča posledic za zdravstveno stanje prebivalstva. Zato so bili kritično 
ocenjeni ukrepi, ki jih predlaga Republiški sekreftirat za delo, zlasti predlog 
za znižanje stopnje osnovnega -prispevka za zdravstveno zavarovanje, saj ne iz- 
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ha ja jo s tega stališča. Mi se vrtimo nenehno okoli enih in istih ugotovitev, in 
dejansko mi današnja razprava potrjuje mojo osnovno ugotovitev, ki jo je 
potrdil tudi, predsednik Izvršnega sveta, namreč, da samo z znižanjem stopnje 
brez vseh drugih ukrepov ne bomo na boljšem. Tovarišica Gasparijeva je prej 
omenila, da smo dajali v 1963. letu 5,18 "/o za zdravstveno zavarovanje in lani 
6'°/o. Kaj to pomeni? Pomeni, da smo v tem času sprejemali samo ukrepe o 
limitirani stopnji. Če nas to ne izuči, potem res ne vem, kako moremo sploh še 
obvladati to področje s takšnim načinom. 

Strinjam se s predsednikom Izvršnega sveta, da golo spre jemanje predpisa 
o zniževanju stopnje ne bo pripeljalo k napredku, kar dejansko dokazuje tudi 
večletna praksa. Mi ne moremo tega področja prepustiti samemu sebi.. Naša 
obveznost tako Socialno-zdravstvenega in tudi Republiškega zbora ni samo 
v tem, da sprejemamo samo limit in da vse drugo prepuščamo samoupravnim 
organom, da v teh mejah odrejajo tiste zadeve, ki so očitno republiškega po- 
mena, zato bi jih bilo treba urediti vsaj v republiki, če ne že v federaciji. Od 
vseh teh ukrepov smo dobili samo predlog akcijskega programa za reševanje 
problematike na področju zdravstvenega zavarovanja, predvsem zdravstvenega 
varstva. Naš odbor se je s tem akcijskim programom sicer strinjal, vendar je 
opozarjal, da roki za izvršitev teh nalog verjetno niso realni. Roki so bili nam- 
reč določeni, na november, na september letošnjega leta ali na začetek decembra. 
Do danes od vseh teh predlogov, razen akcijskega programa in določitev stopnje, 
nismo prejeli ničesar. Iz tega razloga mislim, da ostati samo pri tem, pomeni, 
da nismo rešili ničesar. 

Odklanjam itakšno razpravo"s strani kogarkoli, ki, bi smatral, da so poslanci 
Socialno-zdrlavstvenega zbora, ah zdravstvo kot celota, čeprav v zdravstvu ne 
delam, tista, ki skušajo zavreti oziroma, ki se ne solidarizirajo z gospodarsko 
reformo. Prav iz tega razloga opozarja naš zbor, da s takšnim ukrepom, s 
katerim bi samo spreminjali stopnjo, ne glede, kako bi jo spremenili, ne delamo 
v prid gospodarski reformi. Tudi dosedanji letošnji pokazalci kažejo, da se ob- 
račajo vsa ta predvidevanja nam v škodo. 

Veste, da je tehnika proračunskega razdeljevanja v minulih letih že po- 
vzročila deficite in jih je povzročila tudi letos. Nihče ne trdi, da ni možno tudi 
na tem področju nekaj napraviti. Celo smatramo, oziroma osebno menim, da je 
marsikaj ne samo možno, marveč tudi nujno napraviti. Vendar, če bomo neko 
dejavnost samo omejevali z limitom, ne da bi vedeli,, kaj to1 konkretno pomeni 
za posamezno strukturo znotraj te dejavnost, se mi zdi, da nismo napravili 
ničesar. Nismo dejansko rešili v skladu z; našim socialističnim razvojem nobenega 
problema na področju družbenih služb, ne samo na področju zdravstva, marveč 
tudi ne na področju kulture, izobraževanja in na drugih področjih.. Ne gre 
torej samo za problematiko zdravstva, saj imamo podobne pojave in probleme 
tudi, na drugih področjih. Ce bi se ob zakonu o financiranju šolstva pojavil 
Izvršni svet s takšnimi argumenti kot se danes pojavlja ob predlogu za znižanje 
stopnje, bi bil na drugem forumu označen kot etatist. Zdi se mi, da s tako 
nejasnimi osnovnimi ugotovitvami, ne moremo naprej. Zelo mi je bila všeč raz- 
prava predsednika Izvršnega sveta zato, ker je jasno povedal, da je treba za- 
kon o najvišji meji sprejeti ne glede na takšne ali drugačne podatke v argu- 
mentaciji. Menim namreč, da vsa predložena argumentacija sploh ne 'drži,. 
Zgrajena je na številki 8,3 %>, zdaj je uradno povedano 4,4 %>, s tem se vsa 
notranja razmerja popolnoma spremenijo. To se pravi, da bi morala biti, argu- 
mentacija že sama po sebi drugačna. Mislim, da si moramo priznati in tudi 
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vsej slovenski javnosti, da imamo dejansko dvoje namenov, vendar pa moramo 
nekaj napraviti. To je, da moramo zmanjšati udeležbo zdravstvenega zavaro- 
vanja v narodnem dohodku in ne jo stabilizirati na današnji, stopnji udeležbe, 
kar je jasno povedala Majda Gasparijeva. Ce menimo, da je udeležba v narod- 
nem dohodku .pravilna 5,15 »/o ali 5,20 «/o pomeni, da jo moramo pomakniti 
navzdol in kar moramo tudi jasno reči. Ob tem pa se mi, zdi nevzdržno, da 
hkrati zahtevamo isti nivo vsega tega, kar imamo danes; v tem je spor. 

Iz predloga sledi, da želimo s povsem proračunsko tehniko ohraniti celotno 
obremenitev na lanskoletnem nivoju. Tudi. to je ena od solucij, o kateri bi lahko 
mirno razpravljali, ne da bd izgubljali živce. Toda ne uporabljati za »lase pri- 
vlečene« argumente, v katerih so prikazani podatki glede narodnega dohodka 
tako različni, da ne vemo, katerim bi lahko sploh verjeli. Danes je bil podatek 
o narodnem dohodku spet drugačen. Tudi podatki Republiškega zavoda za 
socialno zavarovanje so različni. Tako kažejo eni podatki, da bo deficit znašal 
približno 2 milijardi, S din, drugi podatki kažejo. skoraj enaik suficit za letošnje 
leto. In v takšnih dilemah se o sami stopnji, brez kakršnihkoli spremljajočih 
drugih podatkov, ne morem odločiti, da bi glasoval za takšno žnižanje. 

Utemeljitev bi bila v rediu, če bi se delovnim organizacijam zmanjšala obre- 
menitev. V resnici pa gre le za saniranje dolgoročnega zavarovanja, kar tudi 
jasno povejmo. To je danes povedal sam predsednik Izvršnega sveta. To ni bilo 
povedano v razpravah odborih, ah pa smo šli mimo, oziroma nismo hoteli tega 
prijznati. Govorili smo namreč samo, da gre v bistvu za rebalans sredstev za toli- 
ko, kolikor so se zmanjšale obveznosti skladov. To pa ni točno, vsaj po izjavi to- 
variša predsednika ne. No, in pri tem je tudi nemogoča trditev, da bo potrošnja 
celo na višjem nivoju kot je bila v letošnjem letu. Ce želimo doseči isto udeležbo 
v narodnem dohodku kot v drugih državah, kar zahteva seveda vključitev v 
mednarodno menjavo, potem moramo dejansko obravnavati, celotno obreme- 
nitev naših delovnih organizacij, problematiko vseh stopenj. Dejansko naš odbor 
m imel možnosti obravnavati vseh stopenj, marveč smo danes o dolgoročnem 
zavarovanju slišali šele v ekspozeju Majde Gasparijeve. Doslej mi o tem pro- 
blemu nismo razpravljali, kar je naš odbor smatral, da je to ena izmed pomanj- 
kljivosti pri obravnavanju stopnje same. 

Res je, kar je dejal predsednik Izvršnega sveta, da je dolgoročno zavaro- 
vanje mnogo manj elastično. Z zakonskimi predpisi imamo naprej odrejene 
potrebe na področju dolgoročnega zavarovanja. Zal imamo del potreb zakonsko 
določenih tudi na področju kratkoročnega zavarovanja. Prav tako je določena 
tretjina sredstev denarnih nadomestil. Ne vem, zakaj vlečemo še naprej, kot 
je izjavila tovarišica Gasparijeva, predlog enakega zvišanja denarnih izdatkov 
za prevoze in podobne stvari, če se bo zvišal narodni dohodek. Menim, da to 
v tej kritični situaciji, v kakršni smo, ni več potrebno. Tiste stvari, ki jih lahko 
takoj črtamo., črtajmo oziroma se zmenimo, katere stvari lahko takoj odpravimo. 
Zakaj bi šli s takšnimi rečmi še v naslednje leto? To se pravi, da naj dejansko 
uredimo tudi znotraj zdravstvenega zavarovanja tiste stvari, ki. se v resnici 
dajo urediti. Ne moremo pa zato, ker je nedefinirano področje samo ožje pod- 
ročje zdravstvenega varstva, vse breme prenašati nanj. 

Iz vse razprave izhaja, da je zdravstveno varstvo pri nas predrago S tem 
se bomo morali sprijazniti.. Ce je to res, potem bomo morah urediti dve stvari. 
Prvič, urediti nekatere stvari, ki nam -danes manjkajo, in drugič, morali se 
bomo navaditi na cenejše zdravstveno varstvo. Tega v praksi kot (potrošniki, 
oziroma kot pacienti nočemo priznavati, ker smatramo, 'da nam morajo biti s 
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sedanjo obremenitvijo zagotovljene pravice v nezmanjšanem obsegu. To sedaj 
ni mogoče več, in če ni mogoče, moramo nekatere srtvari spremeniti. Od vsega 
tistega, kar je bilo danes že večkrat rečeno npr. o normativih, o funkcionalni 
integraciji itd. imam pred seboj samo predlog za znižanje prispevne stopnje. 
Vse drugo je ostalo pri deklaracijah in pni bodočih nalogah za tekoče in na- 
slednje leto, na katere se pa že predlog za zmanjšanje stopnje sklicuje. 

Dosedanje proračunsko rezanje, ki ga imamo na tem področju, se dejansko 
nadaljuje. Kakor lani, tako se bo letos nadaljevalo tudi v komunalnih skupno- 
stih. Nismo namreč uspeli v komunalnih skupnostih preprečiti proračunskega 
rezanja sredstev in kritiziramo vse komunalne skupnosti. Težava pa je v tem, 
da imamo tedaj, ko gre za načelno hvaljenje oziroma tekmovanje, kdo bo bolj 
za samoupravo, velike referate o tem, kako je samouprava dobra, vendar pa ko 
gre za konkretno delovanje samoupravnih organov, žal prav isti ljudje stalno 
delajo narobe. In tako ocenjujemo dejavnost vseh komunalnih skuipnosti social- 
nega zavarovanja, ki se letos niso znale vključiti v reformo, ki niso znale pre- 
prečiti razne apetite itd. Mislim, da situacija ni povsem točno ugotovljena, kar 
je tudi odraz malce premajhnega zaupanja v samoupravo oziroma v naše de- 
lovne ljudi, ki delajo v tej samoupravi in so predstavniki vseh delovnih organi- 
zacij. Vemo, da v komunalnih skupnostih nisoi samo- zdravstveni delavci.. 

S sprejemom predlaganega zakona bi storili — o tem sem prepričan — 
korak nazaj k najhujši obliki proračunskega sistema, ki ga na tem 'področju 
doslej še nismo imeli; ob tem bi se pojavih vsi tisti problemi, ki smo jih že 
imeli in ki jih še imamo, oziroma jih doslej nismo uspeli urediti. To je npr. 
vprašanje neenakih startov, stihijskega formiranja dohodka ne glede na de- 
javnost in tako dalje. 

To je v resnici vse izraz ne samo nemoči Izvršnega sveta, marveč vseh nas, 
izraz nemoči reševanja problematike, ki bo tudi že v bližnji prihodnosti, onemo- 
gočila konfrontacijo z realnostjo. Zameglila bo namreč pogled na naše dejanske 
možnosti, kako stvari realno urejati in na kakšnem nivoju. 

Prispevna stopnja je v vsakem primeru le računski tehnični element, rezul- 
tat ocene, kakšno naj bo zdravstveno zavarovanje. V resnici pa smo z odreja- 
njem stopnje že omejili ali pa tuidi odredih zdravstveno varstvo v republiki. 
Ce govorimo samo o stopnji, ne povemo nič, marveč prepuščamo vso odgovornost 
samoupravnim organom komunalnih skupnosti in zdravstvenih zavodov. Vse to, 
kar govorimo od standardov do funkcionalnih integracij, lahko slišimo na vseh 
komunalnih skupnostih in na vseh podobnih posvetovanjih, kjerkoli se že 
pojavi poslanec. Veste, da so bile takšne razprave in, da so bile takšne ugoto- 
vitve, vendar od tu dalje nismo prišli. Večina zadev ,pa bi morala biti, o tem 
lahko konkretno diskutiramo, urejena na republiškem nivoju. 

Dokazovanje in zahteva, da ne more in ne sme pasti raven zdravstvenega 
varstva, je zame iluzija iz konkretne življenjske prakse letošnjega leta, ko 
smatram, da je še kako padla raven zdravstvenega varstva, seveda na posa- 
meznih območjih različno'. Na ljubljanskem območju je prav gotovo padla in 
kjerkoli sem bil, sem videl, da je to res, pa naj si bo to od zobozdravstva do 
zdraviliškega zdravljenja. Zato si ne ustvarjajmo takšnih iluzij in takšne argu- 
mentacije, ker nas to v naslednji fazi. žene v aktivizem, češ, zdravstvo se ni 
držalo dogovorov. V nekem smislu se res ni držalo, to lahko ugotovimo1. Vendar 
poudarjajo danes člani Socialno-zdravstvenega zbora stalno en problem, člani 
Republiškega zbora pa drug problem. Želim še enkrat poudariti, da je bil do- 
ločen izpad dejansko povzročen s tem, da se dohodki niso ostvarili in da je to 
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treba upoštevati. Tb pa ne moremo potem šteti kot slabost zdravstvene službe in 
ji očitata, da se ni držala dogovorov. 2e prej smo opozarjali, da so dohodki 
optimistično planirani, itn če sedaj resi niso realizirani, ne zadene to samo 
zdravstvene službe, temveč upravne službe, ki so dale takšne podatke, na osnovi 
katerih je Skupščina sprejela zakona za minulo leto1. 

Ugotovitev, da se teh dogovorov nismo držah, je v bistvu (Le protest proti 
naši lastni, nezmožnosti urejevati stvar in proti temu, da se družbena doga- 
janja nočejo odvija,ti na osnovi naših prognoz in po poteh, ki srno jih začrtali. 
Mislim, da bo nekaj podobnega tudi naslednje leto.. S tem je predlagatelj za- 
kona računal, sicer ne vem zakaj bi bil potem potreben 2. člen. Trdno sem 
prepričan, da bo po tej pati spet prišlo do deficitov, ker ise življenje po naših 
željah, ki jih izražamo z določenim zakonom, ne bo ravnalo. 

Prepričan sem-, da bo pri takem proračunskem urejevanju materialne osno- 
ve vendar brez vzporednih ukrepov, deloval ta instrument tudi v naslednjem 
letu v nasprotni smeri: v porabi skladov in v destimulaciji racionalnega gospo- 
darjenja v zdravstvenih zavoidih. Kjerkoli so ustvarili kakšna sredstva, je bil 
to argument za to, da se jim sredstva ponovno znižajoi. Mislim, d,a se moramo 
tega zavedati, in da je življenjsko povsem nelogično postaviti človeka v položaj, 
v katerem naj sebi dokaže, da je v naši družbi odveč. Mi pa dejansko s takšnim 
načinom oziroma s takšno metodo v resnici tako1 delamo1, ker družbenih ukrepov 
na tem področju nimamo. Dali smo predlog za akcijski program in strinjam 
se z vsemi ukrepi, kaj jih ta vsebuje. Bil bi zelo vesel, če bi jih danes sproti 
obravnavah, in če bi se pokazalo, da bi bila stopnja v sedanji situaciji zadostna 
4 o/,, ,ali 5 o/o', bi bil tudčl za to stopnjo. Ob tej metodologiji brez dodatnega ozi- 
roma vzporednega instrumentarija pa za to ne moremo biti. 

Dokaz, da želimo doseči nekaj ne glede na kasnejše posledice, je tudi nepri- 
znavanje dejstva, da rastejo in da bodo rasle denarne dajatve skladno z rastjo 
osebnih dohodkov in ne skladno z narodnim dohodkom:. Zato ta izračun oziroma 
argumentacij a, ki je postavljena ob zakonu, ni v redu. Ponovni porast denarnih 
dajatev bo namreč večji kot predvidevamo'; to se dogaja tudi letos. Morebiti 
je odstotek izostankov z dela še vedno visok, vendar moramo vedeti, da je to 
najnižji odstotek izostanka, ki smo ga po vojni dosegli, da so pa denarne 
dajatve kljub temu narasle. Prepričan sem, da bodo enako v naslednjem letu, 
če kompariramo to zadevo z narodnim dohodkom in ne s porastom osebnih 
dohodkov kot se bo dejansko zgodilo. To pa bo imelo za posledico ponovno 
prestrukturiranj e znotraj samega zdravstvenega zavarovanja, in sicer na škodo 
zdravstvenega varstva in v korist denarnih dajatev. 

Kakorkoli se že sklicujemo na reformo, ne -bomo mogli ničesar prihraniti 
pri denarnih dajatvah, če ne bomo' sprejeli ustreznih aktov, razen, če procen- 
tualno poiiovno ne zmanjšamo staleža, ki, je, kot sem že dejal, danes najnižji 
po vojni. 

Med konkretnimi ukrepi, o katerih smo tudi že načelno razpravljali, je 
ukrep prenosa bremen na delovne organizacije. O tem je bilo precej razprav, 
vendar danes nimamo predloga za konkreten ukrep, ki naj bi ga sprejeli. Tako 
je tudi z vsemi, drugimi predlogi, ki so navedeni v akcijskem programu. 

Sklicujem se torej na povsem iste stvari kot vsi drugi, in moram reči, da 
sem ravno tako nezadovoljen, ker vsega tega nimamo. Pri tem se moram ven- 
darle vprašati, ah je res, da je postavitev mreže zdravstvenih institucij v Slo- 
veniji dolžnost samoupravnih organov v posameznih komunalnih skupnostih, 
ali pa je to interes vse repuiblike? Če je to republiška zadeva, potem menim, 
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da bi morali tudi za to dobiti strokovne predloge. Neko dolžnost pri tem pa 
seveda ima tudi Izvršni svet. Zato samo s predlogom, s katerim prihaja, najbrž 
ne bo mogel biti nihče zadovoljen. 

Ce ne bi bilo novele sredi letošnjega leta, ki je zmanjšala nekatere izdatke, 
moramo priznati, da bi bih ti izdatki v letošnjem letu še dosti večji. S tem 
bomo zmanjšali, samo nekatere deficite. Ko smo lani razpravljali o planu 
zvišanja osebnih dohodkov, ki so osnova za vse stopnje, so šle k sreči komu- 
nalne skupnosti po svojih predvidevanjih glede povečanja osebnih dohodkov. 
Prav zato1 ne bodo veliki deficiti. Ce bi pa šle po republiških predvidevanjih, 
bi bih ti deficiti dejansko mnogo večji kot so. 

Zdi se mi,, da je tudi bolj sprejemljivo stališče, ki ga je naš odbor sicer že 
sprejel, namreč, da je potrebno na vsakem območju predvidevati zvišanje na- 
rodnega dohodka in osebnih dohodkov v posamezni regiji, ne glede na to, ah 
to znaša več kot republiško povprečje ah manj. S tam republiškim povprečjem, 
ki je bilo sporno, ne moremo realno planirati v nobeni komunalni skupnosti. 

Poskušal sem obrazložiti, zakaj se s takšnim načinom ne strinjam in zakaj 
ne morem glasovati za tak zakon. Ce je argumentacij a, ^kot jo navajajo v pred- 
logu zakona točna, potem razlike med izhodišči republiške skupnosti socialnega 
zavarovanja in predlogom, Izvršnega sveta ni. Republiška skupnost namreč 
predvideva, da bodo v prihodnjem letu na razpolago sredstva v letošnji višini, 
povečana za določen odstotek narodnega dohodka. Ce so podatki, in prognoze 
točne, torej ne more biti med Izvršnim svetom in predvidevanji republiške 
skupnosti nobene razlike. Zato mi] je nerazumljivo, zakaj vztraja Izvršni svet pri 
predlogu, ki je v bistvu identičen tistemu, ki ga je predložila republiška skup- 
nost socialnega zavarovanja. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Janez Japelj. 

Janez Japelj: Tovariši poslanci! Strinjam- se z mnogimi govorniki, 
ki, so ugotavljali, da so osnovni problemi sedanjega stanja v sistemu socialnega 
zavarovanja in zdravstvenega varstva. Vse analize, ki so jih poslanci precej 
temeljito obrazložili in predvsem nekateri poslanci Socialno-zdravstvenega zbora, 
so jasen dokaz, da smo na tem področju v hudi krizi. Da je ta kriza tako 
akutna, je znano že marsikomu v Jugoslaviji. V Zvezni skupščini, oziroma v 
Zveznem izvršnem svetu so o teh vprašanjih temeljito in resno razpravljali. 
Menim, da je aktivnost na tem področju zelo potrebna zaradi tega, ker je treba 
to področje čimprej uskladiti z našimi ^družbenimi in ekonomskimi interesi in 
z našim nadaljnjim družbenoekonomskim razvojem. Sistem, ki ga imamo 
danes je v nasprotju z možnostmi, ki jih dopušča ekonomika. Reči moramo, 
da vsega tega, kar smo nekdaj z velikim veseljem potrjevali, danes enostavno 
ne zmoremo. 

Ta sistem ima še vrsto 'drugih slabosti. Čeprav govorimo o samoupravi, na 
tem področju, je jasno*, da gre tu v bistvu še za proračunski sistem. Sredstva 
smo le prenesli na druge forume, v bistvu pa se zbirajo tako kot prej, ko je 
bilo financirano zdravstveno zavarovanje in varstvo iz proračuna. Vse to je 
šlo -doslej mimo zavarovanca in mnogo stvari tudi mimo delovnih organizacij. 
Zbiranje sredstev je šlo vsekakor mimo in marsikdo izmed nas ne ve, koliko 
daje za zdravstveno zavarovanje oziroma za socialno zavarovanje, čeprav se 
toliko kregamo in govorimo o teh stopnjah že nekaj let nazaj. 

6 
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O tem sistemu sedaj ne bi govoril. Sedaj srno namreč pred situacijo, ko 
je treba rešiti stanje, v katerem smo. Smo pred nekakšno sanacijo socialnega 
zavarovanja, pred problemom umiritve potrošnje na tem področju. Zavedati se 
moramo, da smo ipred družbeno skupnostjo kot poslanci in kot potrošniki ter 
kot zavarovanci dolžni, .da se strinjamo s tem, da je treba umiriti celotno 
potrošnjo, da ne smemo dopustiti, da se bodo na vseh področjih 'potrošnje po- 
javljali vedno novi zahtevki za zvišanje določenih potreb. Najbrž srno vsi pre^- 
pričami, da ne moremo tega dopustiti, ker bomo s tem jasno minirali reformo. 
Zdi se mi, da z določanjem o tem, ali. bomo šli v prerazporeditev sredstev v tej po- 
trošniški! sferi in ali bomo šli na večja sredstva, v bistvu odločamo zavestno ali 
podzavestno o tem,, ali bo reforma uspela ali ne. Postavlja se namreč vprašanje 
nadaljnjega poteka gospodarske reforme in družbene reforme. Ne smemo biti 
na eni strani za gospodarsko reformo, na drugi strani, pa ne prispevati k temu, 
da se reforma izpelje. Smo pred tem:, kako bomo jutri formirali sredstva za 
zdravstveno zavarovanje. Ali je kdo izmed vas na osnovi današnje razprave 
siguren, kaj bo dejal svojim volivcem ali skupnosti socialnega zavarovanja? Ce 
borno sejo končali brez kakršnegakoli sklepa, brez sprejema tega zakona, ne 
bom vedel, kaj naj povem volivcem, ali občinski skupščini ali komunalni skup- 
nosti. Tovariši, gre za to, da imamo izhodišče, iz katerega bomo izhajali in 
zahtevali tudi druge ukrepe. Zdi se mi, da bi bilo zelo Škodljivo, če bomo šli 
z današnje seje neenotni. Bistvo samouprave ni v tem, da se tu nekoliko prek- 
rokamo, ne vemo pa, katoj bo to, o čemer smo govorili, vplivalo na družbeni 
razvoj. Po mojem nosimo tudi vso družbeno odgovornost. Upam si eelo trditi, 
da je do določenih neaktivnosti v nekaterih upravnih in strokovnih organih na 
republiškem nivoju prišlo prav zaradi naše neenotnosti. Mi hočemo, da bodo 
imeli samoupravni organi na terenu jasna stališča, mi jih pa tukaj nimamo. 
To je vendar nemogoče. Ne moremo reči, da so bili zdravstveni delavci nasploh 
proti tem težnjam, da se stvari na tem področj-u urede, niti niso bile proti 
komunalni skupnosti. Mislim, da so za to, da se stvari urede, da se zmanjša 
potrošnja in da večina zdravstvenih zavodov želi, da so nagrajevani po delu, 
ne pa, da se seštevajo visi izdatki ter se na podlagi, tega formirajo tudi njihove 
zahteve. 

Letos smo bili priča, da so> se nekatere komunalne skupnosti res držale 
dogovorov in so uravnovesile sredstva za socialno zavarovanje. Vendar je 
nekaj komunalnih skupnosti, med njimi Ljubljana, ki so povsem, odpovedale. 
Tu ne moremo govoriti o nikakršnih pametnih dogovorih in se vprašam, kaj 
bo jutri, ko bomo morali sprejemati stopnje za 'drugo leto-. Zame je edini izhod 
iz te situacije, da izhajamo iz iste osnove in se na podlagi tega tudi pogovarjamo 
s komunalnimi skupnostmi in, z zdravstvenimi zavodi. Zdi se mi, da je v 
akcijskem programu, ki ga je obravnaval Izvršni svet in so ga pripravili upravni 
organi, vrsta ukrepov, ki jih bo treba v najkrajšem času uresničiti, saj so 
predvideni roki v glavnem za letošnje leto. Dopuščam, da bo tudi tu nekaj 
težav. 

Sprejem zakona o najvišji meji, do katere se smejo obremeniti osebni 
dohodki, je za Izvršni svet in upravne organe obveznost, da dejansko o vseh 
ukrepih temeljito razmislijo in da zelo skrbno analizirajo letošnjo potrošnjo 
in gibanja do takrat, ko bomo sprejeli sistemske rešitve s .področja socialnega 
zavarovanja oziroma s področja zdravstvenega varstva. 

Tovariši, ne morem si kaj, da ne bi verjel, da se je Izvršni svet sedaj 
zavzel, da bo sprejel te ukrepe, zlasti, če bomo danes prejeli predlog zakona 
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in talko postavili, mnogo bolj jasna stališča, kako in kaj je treba storiti v 
prihodnje. 

Zaradi teh razlogov sem prepričan, 'da bi bila zelo neodgovorna in nepo- 
litična odločitev, da se na današnji seji ne zmenimo za enega od izhodišč, da 
sprejmemo predloženi zakon in da zahtevamo od odgovornih organov izpeljavo 
vrste ukrepov, ki jih terja sistem socialnega zavarovanja. Samoupravni organi 
pa bi morali delovati v mejah teh okvirov, ker bo sicer stanje v prihodnjem letu 
še mnogo hujše, česar nikakor ne smemo dopustiti. 

Predsedujoči Tine Remškar: Besedo ima tovariš Jože Kolarič. 

Jože Kolarič: Tovarišiee in. tovariši! Ko simo pred enim letom in 
pol razpravljali o gospodarski reformi, se spominjam, da ni bila tako žolčna 
razprava kot je danes. Verjetno zaradi tega, ker smo takrat .mislili, da bomo 
reformo izvajali samo na. gospodarskem področju. Verjetno se nismo zavedali 
tega, da bodo ukrepi gospodarske reforme nujno sprožili tudi procese na 
področju družbenih služb. Takoj, že z začetnimi ukrepi smo pri gospodarskih 
organizacijah in pri proizvajalcih stvari tako zaostrili, da imajo proizvajalci 
marsikje zelo težke trenutke, da pa pri tem ne razmišljamo o tem proizvajalcu 
kot potrošniku in tudi kot zavarovancu. Ko smo po neprestanih govoricah o 
izvajanju gospodarske reforme prišli na družbeno reformo in začeli rezati v 
občinske proračune, v dohodke občinskih proračunov, se je pojavila žolčna 
diskusija, Kako bodo funkcionirale občine, kako zdravstvo, uprava, socialno 
skrbstvo itd., če nam zmanjšajo dohodke občinskih proračunov od prejšnjih 
20 na sedanjih 8,8!%? Lahko trdim, da so nas prav ukrepi družbene reforme 
prisilili k temu, da smo začeli rezati tam, kjer bi morali začeti rezati že pred 
nekaj leti in da smo tam začeli iskati skrite rezerve in jih tudi našli,. Verjamem, 
da zaradi ukrepov družbene reforme nobena občina v času izvajanja njenih 
procesov ni propadla. Danes je mučna razprava zato, ker imamo pred seboj 
samo zdravstvo-. Zavedati, bi se morah že ofo sprejemanju reforme, da bomo 
prišli tudi do zdravstva, ki je v naših povojnih letih zaradi ogromnega vlaganja 
in dela subjektivnih sil doseglo veliko- stopnjo razvoja. Ce smo v zdravstvu 
dosegli evropsko stopnjo razvitosti,, potem lahko trdimo, da je k temu priispe- 
valo tudi gospodarstvo-. Ce se danes dušijo gospodarske organizacije, potem 
moramo biti toliko odkriti in pošteni, da rečemo-: »če smo- s podporo- gospodar- 
stva dosegli v razvoju zdravstva srednjeevropsko raven«, potem bodimo toliko 
pošteni, -da rečemo: »sedaj bomo tudi mi malo stisnili, da bomo pospešili 
hitrejši razvoj gospodarstva in hitrejšo krepitev materialne osnove, ki nam bo 
potem lahko ustvarila več sredstev za zdravstvo, za socialno iSkrbstvo-, za občin- 
ske proračune itd.-«. Ce se nam podere gospodarstvo, se bo podrl-o tudi zdravstvo, 
pa čeprav bi danes -sprejeli 8 °/o in ne 6 °/o stopnjo. Take razprave sm-o imeli 
tudi, v občinskih skupščinah, take razprave imamo danes tudi v delovnih 
organizacijah in tudi na zborih volivcev. Prepričan sem, če bomo vse storili, 
da razbremenimo naše gospodarstvo- in, če bo tudi naša zdravstvena služba 
malo več mislila o zdravju človeka — proizvajalca, bomo lahko mnogo storili. 
Govorim za območje svoje občine in lahko trdim, da marsikje precej zdrav- 
stvenih delavcev ne vidi -drugo kot samo svoj zdravstveni zavod. Ne vidijo, da 
nam je potrebno toliko in toliko dela, da imamo zdravega človeka, ki lahko 
v proizvodnji več ustvarja in ki lahko potem družbi tudi več da. 

6» 
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Tovarišiee in tovariši, prepričan sem, da bomo z reformo uspeli, kolikor 
se bomo. seveda energično lotili tudi tistih področij, ki smo jih doslej pri 
izvajanju gospodarske reforme puščali ob strani. Ce tega torej ne storimo, 
z reformo ne bo nič. Tudi zdravstvo se je moralo zavedati tega, da bodo 
prišli zanj ob izvajanju gospodarske reforme težki trenutki. Brez teh težkih 
trenutkov reforme tudi ne bi izvedli. Vsak naš občan se je zavedal, ko smo 
govorili o gospodarski reformi, da ibodo trenutki težki. Čim težje bo zdaj, tem 
laže bo čez 3 ali 4 leta, ko borno reformo izvedli. Kljub temu, da so morda 
napačni podatki glede rasti narodnega dohodka, razpravljamo danes o takih 
ukrepih, ki bodo olajšali njegovo hitrejšo rast, da bomo potem lahko na 
osnovi tega in z odpravljanjem pomanjkljivosti v zdravstvu dobili toliko sred^ 
stev, da bomo morda ostali pri letošnjih sredstvih. Če bomo ostali v zdravstvu 
pri letošnjih sredstvih, potem smo lahko prepričani, da zdravstvo ne bo šlo od 
srednjeevropske razvitosti navzdol. Mislim, da se moramo tega zavedati. 

Povedal bi rad, da ko smo v odboru! za delo in socialno zavarovanje 
razpravljali o 6 % stopnji, marsikateri nismo hoteli govoriti zaradi tega, ker 
že leto in pol razpravljamo o uspehih, o .slabostih in problemih v zdravstvu. 
Če ibi pogledali zapisnike, bi biloi marsikje razvidno, da smo premalo storili 
tudi v času reforme za odpravljanje slabosti v tej panogi. Kako naj potem 
odtpravimo te slabosti, če ne s tem., da zapremo ventil, da zmanjšamo sred- 
stva in da marsikoga s subjektivno silo prisilimo1, da to, kar bi mogel narediti 
z denarjem, naredi brez denarja, s čimer bo izvajal procese gospodarske reforme? 

Tovarišice in tovariši, mislim, da kdor razume težko situacijo naših delov- 
nih organizacij, se mora zavedati tega, da je treba del teh težav prenesti 
tudi na delovne kolektive družbenih služb. Zaradi, tega bom glasoval za 6 °/o 
stopnjo, ki jo je predložil Izvršni svet. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim, želi še kdo besedo? Prosim, 
Janez Ster. 

Janez Ster: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Kot 
vidite, nimam pisane razprave. Čeprav sem prebral to gradivo, mi je moje 
delo na področju gospodarstva ob vsakdanjih naporih za našo reformo onemo- 
gočilo, da bi se nekaj dni pripravljal na dolge govore talko, kot se nekateri lahko. 

Toda kljub temu želim reči s tega mesta nekaj besed. Na zadnjem zasedanju 
Republiškega zbora sem postavil celo poslansko vprašanje, kaj mislimo na 
področju socialnega varstva in zdravstva ukreniti, ker sem pač videl, da na 
tem po'dročju reforma še ni tako intenzivna kot v gospodarstvu. Danes moram 
reči, 'da je odveč, da predstavniki Izvršnega sveta še karkoli, govore, ker 
vidim, da moramo poslanci sebe prepričevati o tem, kaj je potrebno storiti. 
Izgleda, da nam poslancem ni jasno, da moramo ne glede na to, ali hočemo 
in ali smo sposobni ali ne, uskladiti našo potrošnjo z našimi realnimi možnostmi. 

Tovariši, danes popoldne nisem sledil vsej razpravi, ker sem od 3. do 5. ure 
popoldne poslušal zasedanje našega centralnega delavskega sveta. In prav 
žalostno je, tovariši, videti, kakšna je razlika med razpravo naših delavcev in 
poslancev tukaj. Danes je bilo pri nas na dnevnem redu vprašanje, kako bi 
v prihodnjem letu zvišali produktivnost za 30 ®/o, da bomo lahko konkurenčno 
izvažali na zahodno tržišče. Naši delavci so izjavljali: »Tovariši bomo, ker 
moramo, kajti povratka ni. Če ne drugače, 'bomo pa delali, po 10 ur.« Koliko 
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tovarišev je v zdravstvu tako načelo to vprašanje? — V zdravstvu to rešujemo 
drugače. Povedal bom nelkaj primerov. 

Ko se naši proizvajalci borijo tako, da delajo 7, 8 ali celo 10 ur, da bi uspeli 
z reformo, pa da zdravnik, ko zboli otrok — oprostite, ker se tako nizko 
spuščam — očetu stalež za spremstvo in materi za. nego. To je reformni napor 
zdravnika. 

Ali drug primer: pride zdravniška komisija. »Tovariš, danes te bom dal 
iz staleža, pojutrišnjem pa pridi nazaj, če ne bo komisije, te bom spet dal 
v stalež.« 

To so konkretni primeri, (ki jih upam dokumentirati. Pa še mnogo takih 
bi lahko naštel kot npr., da prihajajo zdravniki ob dveh namesto ob eni v 
službo in tako dialje. 

Morda bo kdo dejal, da je to klevetanje. Nešteto primerov vam lahko nave- 
dem z dokazi, da se na tem področju notranje rezerve ne iščejo s takšno 
intenzivnostjo kot v gospodarstvu. Naslednji primer denimo o lekarnah: Tam 
so si predpisali, da ne sme farmacevtski tehnik delati sam, ampak mora biti 
zraven farmacevt. Sami ibodo torej sebi predpisali čim lažja dela in tako dela 
danes v lekarnah po 12 ljudi tam, kjer bi. lahko delali le trije. 

Prepričan sem, da je na tem področju še toliko notranjih rezerv, da lahko 
z znižano stopnjo zadovoljimo vse potrebe. Tovariši, tako kot so se danes 
borili tovariši s tega področja za zvišanje deleža gospodarstva v financiranju 
teh dejavnosti, prav s tako upravičenostjo se bodo jutri borili prosvetarji in 
pojutrišnjem ne vem kateri,, in potem je z našo reformo konec. 

Ko smo pred letom dni prav tukaj razpravljali o reformi, smo bili vsi 
za to. Zdaj pa, ko je trelba nekaj konkretno reči, kaj bomo storili, smo 
zlezli v luknje. Kaj bodo pa rekli naši delavci, ki. morajo razumeti vse te 
težave, mi jih pa ne razumemo? Glasoval bom za zakon za znižano stopnjo 
v prepričanju, da je to popolnoma v skladu z našo reformo. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim, kdo želi, še besedo? Prosim, 
Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovairišice in tovariši! Nisem imel namena oglasiti se 
v razpravi,, zlasti ne zato, ker so tovarišice in tovariši pred menoj že v celoti 
izčrpali vse argumente za in še bolj vse argumente proti predlaganemu zakonu 
o najvišji meji prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje delavcev. Ven- 
darle čutim kot poslanec dolžnost reči svoje mnenje o dveh, morda treh stvareh. 

Eden od argumentov je bil, da bodo zavarovanci oškodovani pri zdrav- 
stvenem varstvu, tako pri, preventivi kot pri kurativi, če določi Skupščina 
610/o stopnjo. Mislim, da !bi morali protestirati proti takemu stališču, saj 
je to čista demagogija. Mislim, da če bodo bolni zavarovanci oškodovani,, bodo 
oškodovani zaradi silalbe organizacije zdravstvene službe, zaradi slabega sistema 
socialnega zavarovanja in zdravstvenega še posebej, zaradi, še neurejenih pro- 
blemov in podobno. Seveda sem odločno proti temu, da se vse normira, 
saj to ni mogoče, zlasti ne na takem področju družbene dejavnosti. Ce bo 
torej zavarovanec oškodovan, bo oškodovan predvsem zaradi slabe organizacije 
dela, zaradi majhne produktivnosti, zaradi neurejenega sistema itd. 

Mislim, da je popolnoma napačno, ko se sklicujejo tisti, ki so proti 
zmanjšanju najvišje stopnje, na to, da bi s tem bile prikrajšane samoupravne 
pravice komunalnih skupnosti, drugih delovnih organizacij s področja socialnega 
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zavarovanja itn zlasti s področja zdravstva. Kakšno samoupravno pravico in 
komu jo s tem prikrajšujemo? Ce gremo na taka stališča, potem se lahko 
vsaka delovna organizacija zapre in ne upošteva vseh družbenih tokov, ki 
hoeeš-nooeš slonijo na materialni osnovi. 

In končno stališče in zagovarjanje, da moramo kompleksno reševati stvari. 
Kdo ima tak predlog, da bi lahko kar naenkrat kompleksno rešili vse probleme? 
Mislim, da je ekonomska in družbena preosnova dolgotrajen proces. Ne govorim 
nič novega, vendar se mi zdi, da moramo vedeti, da ne gre vse hkrati. Zakaj 
zahtevati nekaj, ko vemo«, da to ni mogoče? 

V celoti, podlpiram stališče, da je treiba rešiti sistemske probleme tudi na 
področju zdravstvenega zavarovanja. Toda ne vem, kako naj jih rešimo naenkrat. 
S tem seveda ne zagovarjam, zamude niti republiških niti katerihkoli drugih 
delovnih organizacij in strokovnih organov, niti ne komunalnih zavodov in niti 
ne posameznih zdravstvenih organizacij. Globoko sem prepričan, da se da, kair 
je poudarilo že več itovarišic in tovarišev, z boljšo organizacijo dela. z večjo 
prizadevnostjo in z odkrivanjem notranjih rezerv, shajati s 6'% prispevno 
stopnjo. To> se tudi mora, če hočemo zagotoviti nekatere osnovne ekonomske 
proporce v našem nadaljnjem razvoju. 

Predsedujoči Tine R e m š kar: Hvala. —Prosim, Vinko Kastehc. 

Vinko K a s t e 1 i c : Oprostite, če povem nekaj besed v imenu republi- 
škega sindikata družbenih delavcev. Prej bi povedal samo še to, da je verjetno 
današnja žolčna razprava več ah manj brez-pomena, ker imam. kot zvezni 
poslanec gradivo, kjer se predvideva zvezni limit na 19,1, tako da bo v vaši 
odločitvi, ko boste dajali soglasje k stopnjam prispevkov za, zdravstveno in, za 
dolgoročno zavarovanje, ta problem verjetno takrat rešen. Toliko samo 
mimogrede. 

Z našega plenuma bi, povedal samo to, da smo obravnavali tudi te stvari 
in, da predstavniki zdravstvenih delavcev ne postavljajo vprašanje višine 
stopnje. Postavljajo pa zelo ostro in zahtevno vprašanje družbenega dogovora 
o višini sredstev, ki jih lahko drugo leto potrošimo za zdravstveno varstvo. To 
želijo vedeti. To želijo vedeti zato, ker smo zdaj v težki situaciji. Naj vam 
konkretno povem: komunalna skupnost Ljubljana je sklenila, da bo letos 
potrošnja za zdravstvo večja kot lani, za 6 !°/o. To so siklepi. Dohodki so narasli 
za 9l3/o. Ob taki realizaciji teh sklepov bi moralo biti nekaj sto milijonov 
suficita, je pa 1 100 000 deficita. Ko rešujemo* te stvari, moramo poiskati tudi 
vzroke. Jaz jih tu ne bi navajal. Povedal bi samo to-, da izključno uporaba 
limitov za saniranje potrošnje n,a tem področju povzroča izgubo, kumulacijo 
te ijagube ,skozi več let in direktno podira reformna prizadevanja. V tem 
je stvar. Zato so nekateri proti limitu kot proti edinemu načinu reševanja 
zadev. Imeti moramo pred očmi, kaj Ibo takrat, če bomo samo z limiti reševali 
stvari, ko se bodo deficiti kumulirali naprej. 

Zato bi bil danes potreben vaš družbeni dogovor, ikot dogovor odgovornih 
predstavnikov o tem, koliko sredstev lahko potrošijo zdravstvene delovne orga- 
nizacije in kako morajo izvršiti, svoje programe. Zele vedeti, koliko je njihovo 
delo vredno. Brez tega seveda ne bomo prišli do ustreznih rezultatov. Limit 
pelje v drugo smer. Naj povem še nekaj drugih konkretnih stvari,: 

Konkretni družbeni dogovori, so možni. Začnimo samo pri enem in sioer 
pri investicijah. Sprejeli ste zakon o investicijah v zdravstvu in pred kratkim 
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odlok ter niste pri tem upoštevali, da imamo v Sloveniji 1500 bolniških postelj, 
ki so neizkoriščene, denimo v zdraviliščih in da s polno iparo gradimo naprej 
bolniške kapacitete. In jutri bo spet zdravstveni delavec kriv, češ da je -pre- 
drag in da preveč troši, čeprav zahteva objekt določeno število zaposlenih, 
če sploh hočemo-, da gradnja teče. Tako je treba te stvari kompleksno reševati. 
Mislim, da so potrebni še 'dodatni ukrepi, ki jih lahko sprejmemo že <v 
letošnjem letu poleg limitov. Ti ukrepi naj bi zagotovili, da limit ne bo 
povzročil deficitov. Takrat pa, ko bo nekaj milijard deficitov, nam še taka 
zavestna pripravljenost ne bo pomagala. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
tovarišica inž. Zdenka Jurančič. 

Inž. Zdenka Jurančič: Dovodite mi samo nekaj minut glasnega 
razmišljanja. 

Zame -sedaj le ni dileme 7 i0/o ali 6 %>. Odločena sem, da bom glasovala za 
predlog zakona. Dilema je sedaj samo v tem, kako bomo na tem mestu 
dovolj zadolžili upravne in strokovne službe, da končno izdelajo vse taste 
akte, za katere smo ponovno slišali, da so že bile zadolžene. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim, kdo še želi, »besedo? Zeli morda 
predstavnik Izvršnega sveta? — Besedo ima tovariš Janko Smole. 

Janko Smole: Tovariši in tovarišice! Dovolite, da se ponovno oglasim 
v razpravi, ker mislim, da gre za zelo pomemben in važen problem. Hotel 
bi razpravljati o dveh stvareh. 

Najprej bi hotel pojasniti, na osnovi razprave in poprejšnjih pojasnil 
tovarišice Majde Gaspari, še nekatera izhodišča in nekatere aspekte politike, 
ki je začrtana v predloženi stopnji. In nadalje bi želel nekoliko precizneje 
formulirati predlog, ki sem ga dal ob koncu današnje dopoldanske razprave in 
v zvezi s tem predlogom dati. tudi nekatera dodatna pojasnila. V razpravi 
je bilo namreč vprašanje mojega kompleksnega 'postopka, oziroma predloga 
morda napačno interpretirano. 

V polni meri se zavedamo, da gre pri tem vprašanju za zelo težko dilemo, 
ki se postavlja na področju socialnega zavarovanja in še posebej zdravstvenega 
varstva. Mislim, da je tudi -današnja razprava, zlasti, razprava predstavnikov 
posameznih zdravstvenih zavodov, zelo kompleksno osvetlila vso težavnost tega 
problema, pred katerim stojijo ne samo v zdravstvenih zavodih, marveč tudi 
v vseh drugih delovnih organizacijah. Mislim tovariši, da je ravno v tem, ko 
tako postavljamo te dileme in jih zaostrujemo-, že dosežena velika nova 'kvali- 
teta, ki smo jo -dosegli po reformi. In zato mislim, da jo moramo tudi realno 
oceni,ti. Pri izvajanju reforme smo tudi na tem področju prav s takim zaostro- 
vanjem posameznih -dilem bistveno pripomogli k tenju, da -dobimo moči za 
ustrezno reševanje tistih protislovij, katerim ne moremo uiti in se je treba 
z! -njimi konfrontirati. To je bistvena razlika -nasproti časom pred reformo. 
Pred reformo je bilo -dosti ugotovitev; ko je po-menil ta ali -drug sektor potrošnje 
številne argumente, ki predstavljajo večjo -ali manjšo stopnjo »polresnice« in 
so bili ve-dno -dani razni ekonomski, socialni in -drugi -družbeni razlogi, pa naj 
je šlo za to ali, drugo obliko potrošnje v 'gospodarstvu ali v -družbenih službah. 
Važno je -bilo to tako argumentirati in spraviti v programe potrošnje ne glede, 
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kako se to odraža ne samo na produktivnost v gospodarstvu, marveč na vsej 
družbeni produktivnosti, kako se to odraža na položaj delovnega človeka, kakšne 
posledice ima to za trg in za notranja tržna gibanja, Skratka mislim, da je 
današnja razprava kvalitetno nekaj novega, saj na eni strani osvetljuje vso 
to težavnost, na drugi pa zaostruje posamezna vprašanja, mimo katerih reforma 
ne more več iiti. Ta vprašanja moramo prej ali slej rešiti z vso doslednostjo 
in tudi z ustreznimi instrumenti. Mislim, da je tudi današnja razprava odraz 
bistvene nove politične in psihološke situacije, kakršna je nastala v reformi 
ter daje perspektivo in zavest, da bomo lahko izvajali reformo na ustrezen 
način. Na drugi strani pa nais vse usposablja in nalaga predvsem Izvršnemu 
svetu in upravnim organom ustrezno odgovornost, da ne bomo predlagali samo 
zakone, marveč da bomo hkrati poskrbeli tudi za njegovo izvajanje. 

V celoti se strinjam, da ne gre samo za vprašanje limitiran j a stopinje. 
Bilo ibi iluzorno mislita,, da se morajo rešiti vsi ti problemi samo s tem, da se 
stopnja administrativno limitira. Mislim, da pomeni limitiranje stopnje to, da 
morajo Izvršni svet ter upravni in ustrezni strokovni, organi prevzeti nase 
odgovornost, ki je bila danes zelo podčrtana, da izdelajo ustrezne ukrepe, 
analize, informacije, da nenehno spremljajo in pomagajo, da se uresničijo pri- 
zadevanja za usklajevanje potrošnje z našimi, možnostmi. Samo na nekaj bi 
rad opozoril. Vi nam upravičeno očitate, da ne prihajamo pred Skupščino in 
njene posamezne ^bore z ustreznimi informacijami in predlogi. Tb kolebanje 
glede teh vprašanj se je prenašalo tudi, v upravne organe in da tudi v upravnih 
organih, glede na različna stališča, niso ta vprašanja do kraja, razčiščena, Zato 
so bili upravni in določeni strokovni zdravstveni organi paralizirani,.' Pravzaprav 
so precej govorili, o splošnih globalnih stvareh, ki zadevajo politiko, so pa pre- 
malo koncentrirani v taki psilbozi svoje delo, da bi z ustreznimi strokovnimi 
ukrepi pomagali zdravstvenim delavcem in zdravstvenim zavodom, da bi izvedli 
takšno racionalizacijo potrošnje, kis ne bi škodovala zdravstvenemu standardu 
ljudi. 

Danes smo pred konkretnim vprašanjem, na katerega je treba dati, odgovor 
in ki ga ne moremo odlagati, sklicujoč se, ne vem na kakšne slabosti v teh 
ali drugih podatkih. Mislim, da je to konkretno vprašanje in izhod iz tega 
konkretnega vprašanja predvsem opredeljujejo nekatere, da tako rečem, fiksne 
postavke. 

Prvič, da je zvezna stopnja limitirana, in da znaša po sedanjih predpisih 
20,5!%. Lahko tudi povem, da je bila na zveznem Izvršnem svetu zelo obširna 
razprava o tem, ali zadržati to limitirano zbirno stopnjo tudi za prihodnje 
leto. Čvrsta odločitev Zveznega izvršnega sveta je, da pred Zvezno skupščino 
brani in uveljavlja z vsemi ustreznimi posledicami to stopnjo tudi za prihodnje 
leto. Samo toliko v pojasnilo1, ker je bilo danes postavljeno vprašanje, če bo 
tudi v prihodnjem letu obveljala taka generalna limitacija glede zbirne stopnje, 
ki vključuje vse oblike so>cialnega zavarovanja. 

Mislim, da je to eno izmed izhodišč pri iskanju konkretnih rešitev, ki ga 
moramo upoštevati. Iz tega jasno izhaja, da novi viri, z drugimi besedami nove 
obremenitve osebnega dohodka, gospodarstva ali standarda glede dodatnega 
prometnega davka v prihodnjem letu ne pridejo v poštev. Ne pridejo v poštev 
ni(ti za zdravstveno zavarovanje niti za 'druge Oblike socialnega zavarovanja in 
niti za proračunsko potrošnjo, oziroma za nekatere druge oblike. Skratka, to je 
drugi moment, ki ga je treba imeti pred očmi in o katerem so bila tudi na 
zveznem nivoju zavzeta stališča. Gre za to, da je v reformi izvršena preraizde- 
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litev narodnega dohodka in, da po enem letu reforme ni niti politično niti 
ekonomsko upravičeno, da bi šli v ponovno prerazdeljevanje narodnega dohodka. 
To 'bi pomenilo izgubiti ibitko<, ki je šele prišla in ki ima za cilj, da poveča 
produktivnost in preko nje naš življenjski standard ter v tem sklopu tudi 
zdravstveni standard. To bi dejansko pomenilo v tej bitki kapitulirati, bi 
pomenilo vračati, se v obdobje pred reformo. Skratka, to je druga komponenta, 
ki jo je treba upoštevati. 

Tretji moment je ta, da smo pred začetkom leta 1967, ko bo začela 
teči potrošnja in ko nam ni vseeno, v kakšnih Okvirih in s kakšno politiko' se 
bo le-ta oblikovala. Predvsem ni vseeno pod kakšnimi vtisi razprave na najbolj 
merodajnem forumu bo potekala ta potrošnja in ustrezna prizadevanja vseh 
zainteresiranih od 1. januarja 1967. leta dalje. 

Ce upoštevamo vse te činitelje, o katerih sem govoril, in ki pred nas 
postavljajo določene okvire, potem se pred nas postavlja edina naloga, to 
je iskati rešitev na področju notranje strukture, poiskati možnosti za pre- 
strukturiranje notranje potrošnje, bodisi da gre za potrošnjo dolgoročnega ali 
kratkoročnega zavarovanja. Ce velja generalni okvir, ki je danes za stopnjo, 
potem nima smisla danes razpravljati, kakšen bo v prihodnjem letu z rastjo 
narodnega dohodka. Ze večkrat smo dali podatke za prihodnje leto, narodni 
dohodek bo 4,6 ali 8 ®/o, a nikoli niso bili točni. Mislim, da obstaja splošen 
interes doseči čimvečji vzpon in rast narodnega dohodka v prihodnje. 

Torej so možnosti na področju prestrukturiranja med dolgoročnim zava- 
rovanjem in zdravstvenim varstvom. Poleg tega mislim, da obstaja predvsem 
prostor, kjer je največja možnost dobiti, sredstva, in ki najmanj zavira nadaljnji 
razvoj zdravstvenega varstva, to je vprašanje administracije. 

Opozoril bi, tovariši, na to, o čemer sem že dopoldne govoril, in sicer, 
da smo imeli v okviru stopnje zdravstvenega varstva v letošnjem letu približno 
2 imilijardi 200 milijonov din izdatkov za administracijo'. Stvarna številka je 
celo večja, če upoštevamo še razne druge administrativne procedure v zdrav- 
stvenih zavodih in pri 'drugih delovnih organizacijah. Upoštevati torej moramo, 
da ne gre samo za tisto postavko,, ki direktno bremeni izdatke zdravstvenega 
varstva, marveč so ti izdatki za administracij o čestokrat znatno večji. 

Ne vem,, zalkaj ne obstajajo možnosti, da bi bila v času reforme prav na 
sektorju administrativnih izdatkov, ki niso krivda zdravstvenih delavcev in ki 
si jih niso izmislili, zdravstveni zavodi, marveč so posledica našega sistema v 
preteklosti, posledica raznih procedur, formularjev, statistike in vsega tega, kar 
smo vzeli v sistem zdravstvenega varstva in mimo teh še razna dodatna ad- 
ministrativna opravHa za potrebe tega ali onega 'državnega organa, družbenega 
knjigovodstva, prav to je rezerva, ki bi se ob splošni aktivnosti vseh zainte- 
resiranih v 'drugem letu lahko bistveno zmanjšala. 

Omenil bi, čeprav dajem z vso rezervo to številko, ker nisem imel ustreznih 
možnosti, da preverjam, da znašajo za celotno socialno zavarovanje ti admi- 
nistrativni izdatki v .skupni, vsoti izdatkov 172 milijard, nad 4 in pol milijarde 
dinarjev. Tu so nedvomno tako na področju dolgoročnega kot tudi kratkoročnega 
zavarovanja zelo velika sredstva, ki smo jih dolžni aktivirati in zmanjšati,. 

Želel bi govoriti še o tistem problemu, za katerega morda danes ni dana 
vsa ustrezna dokumentacija, ki pa bo lahko posredovana v zelo kratkem času. 
Gre namreč za področje pokojninskega zavarovanja in izplačevanja pokojnin. 
Gre za približno 8 milijard dinarjev, koilikor 'bo znašal v letošnjem letu deficit 
na tem področju. Pri tem še enkrat poudarjam, da je v sedanji zakonski ureditvi 
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pravic zavarovanca do zdravstvenega varstva in do pokojnin bistvena razlika 
prav glede možnosti zmanjševanja izdatkov na enem in drugem področju. Ne 
izključujem možnosti, da ne bo dolgoročno zavarovanje, to je pokojninsko, 
nekoč predmet ustreznih revizij in uskladitve tega sistema s splošnim razvojem, 
in da tu ne obstajajo rezerve. Samo trenutno je na tem področju manj možnosti, 
upoštevajoč še posebej deficit, o katerem sem govoril, da zagotovimo od prvega 
januarja, poleg raznih drugih ukrepov, še redno izplačilo pokojnin. Mislim, da 
moramo na vso zadevo gledati kompleksno', to je, da jemljemo v poštev eno 
in drugo obliko varstva in da moramo tudi v tem pogledu uveljaviti nek 
princip solidarnosti, ki mora v okviru skupne potrošnje skrbeti za pravice upo- 
kojencev, za pravice tistih, ki uživajo invalidnine in z druge strani, za pravice 
tistih, ki uživajo zdravstveno varstvo.. 

.Nadaljnje vprašanje je vprašanje pomanjkanja podatkov. Lahko bi ugotovil 
in mi je znano. iz dnevne prakse, ko srno začeli z reformo, da je bil argument, ki 
so ga mogli, uporabljati in sicer, da v reformo ne moremo iti, češ da ti podatki 
niso razčiščeni, češ da bi bilo treba delati še na dofcumetaciji, da bi se bilo 
treba z ustrezno dodatno dokumentacijo pravzaprav usposobiti za to, da vidimo, 
kam gremo in kaj bomo pravzaprav dosegli na osnovi gospodarske reforme. 

Ne mislim zanikati vrednosti, ustrezne kvalitetne dokumentacije in podat- 
kot. Mislim, da je to važen moment in da dokumentacija, ki je zdaj bila 
posredovana, vendarle omogoča, d;a vidimo, če gredo ti ukrepi v pravo smer 
in, če je realizacija fcuirza v celotnem izvajanju gospodarske reforme. Zato mi- 
slim, da bi bilo treba dati ustreznejše mesto podatkom in skleniti, da se predlo- 
žijo vsi dodatni podatki in vsa dodatna dokumentacij a vsem ustreznim forumom, 
da bi tako dobili popolnejšo sliko vseh prizadevanj in naporov. 

Smisel naše reforme ne samo v gospodarstvu, marveč vsepovsod je, 'da 
dosežemo višjo produktivnost, kajti brez višje produktivnosti ni napredka ne 
v družbenih službah in ne v gospodarstvu. Zaradi tega je treiba doseči traj- 
nejši trend stalnih naporov ustreznega mehanizma za spodbujanje delovnega 
človeka, da doseže višjo produktivnost. 

Vprašanje je še produktivnosti dela, z dragimi, besedami, racionalnejše 
izkoriščanje raznih kapacitet in končno boljše ter bolj optimalne razporeditve 
sil, pri čemer ne gre saimo za vprašanje gospodarstva, marveč tudi za vprašanje 
družbenih služb. Človek bi si lahko na osnovi, nekaterih današnjih razprav 
predstavljal, da na tem sektorju ni nikakršnih rezerv v pravem smislu, ne 
mislim na rezerve na račun standarda in kvalitete storitev, marveč na to, da 
ves ta sektor, ki predstavlja 78 milijard dinarjev za zdravstveno varstvo, nima 
rezerv. Če pa so, tako približno je bilo rečeno, naj nam jih kdo odkrije in 
pokaže. Z zadovoljstvom bomo sprejeli ugotovitev o takih in takih rezervah 
in se borno seveda temu primemo opredelili. Mislim, da je takšno mnenje v 
nasprotju ne samo z reformo1, marveč je v nasprotju z vsem našim nadaljnjim 
razvojem, .ki mora temeljiti na tem, da nenehno odkrivamo na osnovi znanosti, 
stroke i,n na osnovi ptrizadevanj ter naporov delovnih organizacij, kje so te 
rezerve. Na osnovi tega naj z ustrezno politiko prikažemo delovnim kolektivom 
v zdravstvenih organizacijah možnosti, da prav s takšnim oidkrivanjem rezerv 
intenzivirajo ,potrošnjo in da sprostijo sile za doseganje višjega zdravstvenega 
standarda. 

Na kraju bi se rad še opravičil za nekatere stvari, ki so bile morda v moji 
dopoldanski razpravi., napačno razumljene. Ne gre za nikakršne očitke zdrav- 
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stvenim delavcem, da postavljajo nerealne zahteve, oziroma za očitke za stanje, 
kakršne imamo na področju zdravstvenega varstva in zdravstvene službe. 

Mislim, da ibi bili v času reforme takšni očitki na povsem napačnem tiru 
in da z ničemer ne bi doprinašali k reševanju problemov. Ne gre torej za 
očitanje zdravstvenim delavcem, marveč za dejstvo, da imamo na tem področju 
sistem, ki je preživel in, ki je v luči novih spoznanj, ki jih vnaša naša reforma, 
pokazal, da moramo tu napeti vse sile, da bomo lahko reševali te probleme. Ni 
najbrž 'danes sile, ki bi bila sposobna predložiti vse ukrepe in dati povsem nov 
adekvaten sistem na področju zdravstvenega varstva in pokojninskega zava-- 
rovanja. To bo najbrž dolgotrajnejši proces, vezan z mnogimi dilemami, kon- 
kretnimi težavami in razpravami. Morali bomo iti najbrž milimeter za mili- 
metrom in niti zvezna vlada niti zvezni organi, še manj pa republiški izvršni 
svet in njegovi organi ne bodo sposobni naenkrat ozdraviti vse to področje. 

Poleg tega se moramo zavedati, da ni možno z nekimi zunanjimi čarodej- 
nimi silami rešiti ta problem. Mislim, da problem lahko rešimo samo s para- 
lelnim procesom, do katerega mora zavzeti svoje mesto izvršni organ to je 
Izvršni svet in upravni organi. To pa je hkrati plodno mesto tudi za vse druge 
činitelje, to je za zdravstvene zavode, komunalne skupnosti, za občinske in 
seveda tudi za delovne organizacije, ki so sestavni del naporov za racionaliziranje 
potrošnje na tem področju. 

Opravičil bi se tudi glede osebnih dohodkov. Nisem govoril o absolutni 
višini osebnih dohodkov, niti ne o tem, na katerem mestu so danes osebni 
dohodki v skali družbenih služb in raznih gospodarskih dejavnosti. V -dopoldan- 
ski razpravi sem na osnovi podatkov samo pokiazal, da imamo v minulih letih 
znatno hitrejši trend relativnih porastov osebnih dohodkov, še prav posebno 
pa investicijskih in drugih skladov v zdravstvenih zavodih. To sem omenil 
predvsem zaradi tega, ker se večkrat čuje in tudi danes se je čulo, da so vzroki 
za zvišanje cen zdravstvenim storitvam v prvi vrsti materialni stroški, se 
prayi naraščanje materialnih stroškov Ikot objektivno dejstvo reforme, in kot 
posledica spremenjenih odnosov v cenah, ki so nastale po reformi. Skratka, 
nisem hotel dati nikakršne ocene glede višine osebnih dohodkov, ker mislim, 
da je prizadevanje reforme dvigniti osebne dohodke samo na osnovi nove 
kvalitete dela in produktivnosti. Moj namen je bil samo pokazati, da imamo 
tu relativno različen tempo glede porasta skladov osebnih dohodkov in mate- 
terialniih stroškov. 

Mislim, da bi bilo treba dati v delu Izvršnega sveta in tudi v naših raz- 
pravah težišče ne samo na argumentacijo sedanjega obsega potrošnje. Vsi argu- 
menti glede tega imajo svojo relativno vrednost, nihče jih ne izključuje. Vendar 
mislim, da bi bilo treba poudariti analizo dosedanjega trošenja in raznih 
možnih ukrepov, ki pa seveda ne morejo .biti neki primitivni ukrepi, ki pred- 
vsem zahtevajo nastop ustreznih strokovnih služb, da to potrošnjo čim bolj 
racionalno razvijamo in da se začnemo spopadati z raznimi pojavi ekstenziv- 
nosti, ki nastajajo na tem področju. Ekstenzivnost pojmujem tako, da imamo 
toliko in toliko zdravstvenih zavodov, da je baza za razine družbene službe 
v razkoraku in da zaradi tega prihaja do anomalij v celotnem gibanju družbeno^ 
gospodarskih procesov. V iskanju rezerv se moramo še posebno aktivirati na 
tako imenovanih denarnih nadomestilih. Dopoldne sem rekel — tovarišica 
Gasparijeva je to v svoji razpravi temeljiteje obdelala — da gre 30 %> vseh 
izdatkov, ki se financirajo iz stopnje za zdravstveno varstvo, za denarna na- 
domestila. Zmanjšati ta denarna nadomestila je seveda nemogoče samo z eno- 
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stranskim delom ali samo z napori drugega faktorja, marveč je prav tu po- 
treben skupen nastop in skupna prizadevanja vseh naših delovnih organizacij 
in zdravstvenih zavodov. Ce upoštevamo, da predstavlja to v letošnjem letu 
približno 20 milijard dinarjev denarnih nadomestil, potem je tu najbrž zelo 
pomembna rezerva, o kateri se je treba resnično zamisliti. 

V polni meri se zavedam, da je dolžnost Izvršnega sveta in naših sekre- 
tariatov, da damo takšne konkretne predloge. Vendar mislim, da pa je uspeh 
celotne akcije odvisen od dela enega in drugega činitelja, to je, da se Izvršni 
svet in sekretariati angažirajo na teh strokovnih predlogih, da dobijo od Skup- 
ščine tudi naročilo in politično podporo za takšno dosledno strokovno delo. 
Vzporedno s tem delom, če hočemo zagotoviti popoln uspeh, je treba vanj vklju- 
čiti še vse druge činitelje, o katerih sem že prej govoril. 

Postavlja se moralno-pohtično vprašanje, s kakšno pravico sprejemamo 
v prihodnjem letu vrsto zelo težkih odločitev glede pogojev gospodarjenja v 
delovnih organizacijah. Mislim, da nam je vsem jasno, da postavljamo v pri- 
hodnjem letu glede na nov devizni režim, na nove kreditne ukrepe, na razne 
spremembe v investicij;ah, na določeno stopnjo liberalizacije zunanje trgovine 
in glede na revalorizacijo, ki bo opravljena v delovnih organizacijah, delovne 
organizacije v gospodarstvu v zelo težavne pogoje. Ce to velja za gospodarske 
organizacije, potem mislim, da se adekvatno temu postavlja tudi vprašanje 
ustreznih pogojev gospodarjenja v drugih sektorjih. Edino z ustrezno obre- 
menitvijo enega in drugega ter s solidarnostjo lahko dosežemo' reformne uspehe. 
Mislim, da bi prišli v politično nemogoč položaj, če bi se pogoji gospodarjenja 
v gospodarskih organizacijah zaostrili, hkrati pa ne bili storjeni na drugih 
sektorjih potrošnje ustrezni in učinkoviti ukrepi za njihovo vključitev v pirfr- 
zadevanja za racionalnejše izkoriščanje obstoječih sil. 

Rad bi se dotaknil še vprašanja, o katerem sem govoril in bi ga želel 
nekoliko bolj precizirati, čeprav ne vem, koliko bom uspel. Gre namreč tudi, za 
nek način preciairanja obstoječih ustavnih določil, oziroma ustrezne formalno- 
pravne procedure, ki do ndke meje rešuje to vprašanje. 2e prej sem dejal, da 
je to zelo pomembno vprašanje, in da nismo brez posdbnih argumentov izbrali 
ravno to vprašanje kot vprašanje, o katerem je potrebno, da ga temeljito pre- 
tehtamo, preden sprejmemo novo odločitev. Smatramo, da- to ni edino vpra- 
šanje, ki se postavlja v reformi, ampak da bomo tudi v bodoče, ko bomo raz- 
pravljali o proračunu in o instrumentih srednjeročnega plana, stali pred re- 
šitvami, ki bodo od nas zahtevale določen izpit. Mi menimo, če Izvršni svet na 
takšnem vprašanju, ki je bistveno, ne more položiti izpita, potem je treba iz 
tega potegniti ustrezne konsekvence. 

Skratka, predlagani, da se v primeru odklonitve tega zakonskega predloga, 
o katerem bosta odločala oba zbora, postavi na dnevni red kot posebno vpra- 
šanje tudi vprašanje zaupnice oziroma nezaupnice Izvršnemu svetu. Mislim, 
da ima Izvršni svet to pravico', ker se hkrati s tem načenja tudi vprašanje 
vzgajanja Izvršnega sveta na stopnji večje odgovornosti. Menim, da tu ne gre 
za nikakršno nenačelno vztrajanje na nekih določenih stališčih in da ne gre 
hkrati za nikakršen pritisk na poslance. Hotel bi v prvi vrsti pojasniti, da gre 
za načelen odnos do vprašanja, ki posega v celotno politiko in tudi strategijo 
izvajanja reforme, vsaj tistega njenega dela, za katerega je zadolžena tudi 
republika in njeni najvišji organi. Gre za politiko, ki imora računati s tem, 
da ustrezno dimenzionira prizadevanja, ki jih mora doprinesti en in drug 
sektor za končni uspeh reforme. 



39. seja 93 

Mislim, da gre torej za politiko reforme in da je nosilec te ipolitike Skup- 
ščina, ki je vedno odobravala in vedno dajala polno podporo tej politiki. Ra- 
zumemo, da so v duhu reforme konkretne takšne rešitve kot smo jih predložili. 
Kolikor kdo meni, da takšni ukrepi, ki so 'bili predloženi, niso na liniji izvat- 
janja reforme, potem se samo po sebi .postavlja vprašanje bistvenega razhaj.anja 
med politiko reforme, za katero je zadolžen Izvršnii svet in med politiko Skup- 
ščine. Zaradi tega mislim,, da bi se ibilo treba v bodoče poslužiti takšne prakse, 
to je moj prvi predlog v dosedanjem delu, da se v takšnih primerih nujno po- 
stavi vprašanje zaupnice, oziroma vprašanje ustrezne personalne sestave Iz- 
vršnega sveta. Takšne sestave torej, ki bo sposobna dosledno izvajati politiko 
Skupščine. 

Zato Izvršni svet smatra po konsultaciji s člani Izvršnega sveta, da ne more 
prevzemati odgovornosti za realizacijo konkretnih nalog, ki niso več vezane 
na načelno soglašanje z reformo, marveč na konkretne ukrepe. Konkretni ukrepi 
pa imajo dosti grenkih pilul, skratka, da v teh pogojih Izvršni svet nima več 
možnosti, da bi prevzemal odgovornost za realizacije konkretnih nalog. Zaradi 
tega moj predlog ni pritisk na poslance, marveč pomeni zaostrevanje odgovor- 
nosti, ki naj jo ima v prihodnje Izvršni svet do konkretnega izvajanja sklepov 
Skupščine. 

Mislim, da je moj. predlog v duhu našega političnega sistema in v duhu 
mehanizma odnosov, ki jih je treba v prihodnje razvijati med Skupščino in 
Izvršnim svetom kot njenim izvršilnim, organom. Priznavam, da bo treba glede 
tega storiti še precej, da se ti odnosi tudi ustrezno uzakonijo in da dobe 
ustrezno mesto v našem novem poslovniku. Takšni ukrepi so zasnovani na 
naši ustavni ureditvi in predstavljajo začetek izgrajevanja večje odgovornosti 
Izvršnega sveta in ustreznih upravnih organov. Hvala lepa! 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? — Prosim, 
tovarišica inž. Ivica Kavčič. 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da bi bilo zelo 
napačno, če bi šli s tega skupnega zasedanja, ne da bi razumeli, kaj pravzaprav 
hočemo. Prepričana sem, da želimo vsi isto-, to je izvesti reformo, da bomo lahko 
naprej gradili našo skupnost. Zato mislim, da bi bilo le treba razčistiti te stvari,, 
ker _ vsaj kot izgleda, zagovarja Socialno-zdravstveni zbor eno in Republiški 
zbor drugo stališče, čeprav smo v odborih našega zbora prav tako diskutirali 
kot so poslanci Socialno-zdravstvenega zbora. Tudi nas je motilo, da bomo 
sprejemali stopnjo in hkrati ne tudi ustreznih ukrepov. Ugotavljali smo, da je 
bilo že lani — prav isto. Znižali smo tudi, stopnjo, vendar je kljub temu nastal 
deficit. Mislim pa, da lahko danes ugotovimo na osnovi razprave poslancev 
ajn Izvršnega sveta, predvsem njegovega predsednika, 'da te bojazni pravzaprav 
ni. Prepričana sem, da je ta bojazen zelo majhna in da se Izvršni svet s polno 
odgovornostjo zaveda, da samo limit ne bo rešil situacije, marveč bo treba 
hkrati izvesti tudi vse potrebne ukrepe. Vendar mislim', da bi bilo trelba določiti 
roke, do katerih naj bi te ukrepe tudi uresničevali, kar je seveda naloga Iz- 
vršnega sveta. Na osnovi teh ukrepov se bomo lahko odločili še za bolj racional- 
no politiko na področju zdravstva. Politika v zdravstvu je lahko bolj racionalna 
in mene je spodbudilo to, kar smo razpravljali s kmeti. Kmetje drugače gledajo 
na to kot mi, saj dajejo za te namene denar iz svojega žepa i,n zato tudi sami 



94 Republiški zbor 

predlagajo, kaj bodo plačali in koliko ibočLo vplačali v sklade. S teh strani je 
treba te stvari obdelati in dati .podporo Izvršnemu svetu. 

Predsedujoči Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi 
se nihče.) 

Tovairišice in tovariši, če ne želi nihče razpravljati, zaključujem skupno seje 
Republiškega in Socialno-zdravstvenega zbora. Seja je bila po mojem mnenju 
zelo koristna in plodna. Lahko ugotovimo, da smo si kljub zelo različnim mne- 
njem in stališčem le enotni, da so vse razprave v bistvu le prevevala stališča, 
da se mora potrošnja gibati le v okviru omejene stopnje. 

Danes razpravljamo samo o zdravstveni potrošnji, da pa bomo morali prav 
tako1, če ne skupaj, pa ločeno, razpravljati tudi o drugih oblikah potrošnje. 
Mislim, da res ni nobenega razloga, da se ne bi mogli, zaradi podatkov, za 
katere pravimo, da jih ni odločiti. Letos je že bilo toliko razprav o problematiki 
socialnega zavarovanja o pokojninah, o zdravstvu itd., da nam je vsem stanje 
dokaj jasno1. Glede na to, da to problematiko tako 'dobro poznamo, bi se morali 
boriti ne proti 6 % stopnji, ampak za 6 stopnjo>, da bi vsaj ta ostala za potrebe 
zdravstva. Glede na situacijo, ki lahko še nastane, ne bi smeli, biti presenečeni, 
če bomo morali iti še celo niže. Mislim, da je prav, da smo realni in, da vsak 
pove, kar misli. Zato tudi ne smatram, da je bila 'današnja razprava žolčna, 
Tako bi morali razpravljati tudi v prihodnje, da bi lahko iz takšnih predrazprav 
potegnili za delo Republiškega zibora, njegovih odborov in Izvršnega sveta vrsto 
koristnih predlogov. Mislim, da vsa razprava dokazuje, vsaj tako sem jo ra- 
zumel, da v celoti podpiramo ukrepe, ki so potrebni, ob tem konkretnem zakonu 
in da vse druge probleme rešujemo, hitreje. To so. danes poudarili tako poslanci 
kot tudi predsednik Izvršnega sveta. Mislim, da je vsa razprava potrdila isto 
in si,cer, da podpiramo reformne ukrepe Zveznega izvršnega sveta, našega Iz- 
vršnega sveta in naše Skupščine ter zato ni nikakršnega razloga za razpravo 
o zaupnici Izvršnemu svetu. 

S tem zaključujem skupno sejo*. Glasovali bomo na ločenih sejah. 
Sejo Republiškega zibora bomo nadaljevali čez 10 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 19.45 in se je nadaljevala ob 20. uri,.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo Republiškega zbora. 
Najprej bi razpravljali o amandmaju poslanca Pušenjaka. Ah tovariš Pušenjaik. 
vztraja pri amandmaju? (Ne.) 

Zeli še kdo razpravljati o predlogu zakona v podrobnostih? (Ne javi se 
nihče.) Če ne, dajem predlog zakona na glasovanje. 

Prosim, kdor je za predlog zakona, naj dvigne roko! (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o najvišji meji, 
do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje delavcev. 

Tovariši poslanci, razdelili smo vam tudi, predlog sklepov, ki naj bi jih 
oba zibora sprejela na osnovi današnje razprave. Ali menite, da ti sklepi za- 
dostujejo. in da jih glede na današnjo zelo obširno razpravo lahko sprejmemo 
v taki obliki ali pa menite, da jih ne sprejmemo v taki obliki. Razprava je 
namreč začrtala nekatere stvari ostreje in da bi mogoče na osnovi današnje 
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razprave lahko sprejeli na drugi seji boljše sklepe. Kakšno je vaše mnenje? 
(Glasovi iz poslanskih klopi: Da jih odložimo!) 

Se strinjate torej s tem, da jih ne spre j memo in to sporočimo Socialno- 
zdravstvenemu zboru. (Da.) 

S tem je ta točka dnevnega reda izčrpana. Predlagam, da sejo prekinemo 
in jo nadaljujemo jutri zjutraj ob 9. uri. 

(Seja je biila prekinjena ob 20.05 in se je nadaljevala dne 7. decembra 
1966 ob 9.10.) 

Predsednik Tine Refnškar : Tovarišice in tovariši poslanci! Nada- 
ljujem sejo Republiškega zbora; preden preidemo na 4. točko dnevnega reda, 
želi besedo predsednik Izvršnega sveta Janko Smole. 

Janko Smole: Tovarišice in tovariši poslanci! Hotel bi, se prvič, za- 
hvaliti Republiškemu zboru oziroma poslancem Republiškega zbora za stališče, 
kd so ga zavzeli in izrazili pri glasovanju, za več ali manj popolno soglasje, 
ki so ga dali glede predloženega zakona o določitvi najvišje stopnje za zdrav- 
stveno zavrovanje. Mislim, da je rezultat pokazal visoko stopnjo zrelosti, s 
katero se je Republiški zbor v zvezi s tem zakonom odločil. V imenu Izvršnega 
sveta lahko rečem, da je takšno glasovanje v Republiškem zboru tudi potrditev, 
afirmacija politike, ki je zapopadena v zakonu, ki gotovo uresničuje integralni 
del konkretizacije intencij in duha pri izvajanju reforme. Ob tej priložnosti bi 
hotel še enkrat poudariti, da ne gre zgolj za stopnjo, da ne gre samo za kvanti- 
fikacijo te stopnje, temveč da gre za celoten kompleks ukrepov, ki so deloma 
že izdelani, deloma pa je Izvršni svet včeraj sprejel obveznost, da jih bo izf- 
delai; gre skratka za celoten program, ki naj pripomore in ,pospeši 'družbena 
prizadevanja v 1967. letu za uskladitev tega dela potrošnje s pogoji gospodar- 
jenja naših delovnih organizacij, s takšnimi pogoji gospodarjenja, kakršni so 
bili že ustvarjeni z reformo, oziroma se pričakujejo v letu 1967, nadalje s po- 
litiko usklajevanja te potrošnje s sredstvi, razpoložljivega dohodka, in z druge 
strani, za program širšega razvijanja procesov racionalizacije na področju tro- 
šenja sredstev za zdravstveno varstvo. 

To je eno, kar sem hotel reči. Drugo pa je, da Izvršni svet glede na dejstvo, 
da zakon ni bil sprejet, ker je za zakon potrebna kvalificirana večina v dveh 
zborih in je Socialno-zdravstveni zbor zakon odbil, da torej Izvršni svet smatra, 
da v svojem sedanjem sestavu ne more prevzeti odgovornosti za izvrševanje 
ukrepov, ki so v skladu s politiko reforme. Se prav posebej mislim, da gre 
tu za izvrševanje raznih nalog, ki so vezane na tekoče probleme financiranja 
socialnega zavarovanja, in še prav posebej na določene probleme, vezane z 
izplačilom pokojnin. 

Mislim, da je treba posebej poudariti, da -gre za zelo komplicirano situacijo, 
ker ne gre samo za Izvršni svet, ampak je tudi Republiški zbor blokiran s tako 
odločitvijo Socialno^-zdravstvenega zbora, ker Republiški zbor politike, ki jo je 
sprejel, ne more izvajati prek ustreznih organov, to je Izvršnega sveta in uprav- 
nih organov. Poleg tega sem že v včerajšnji razpravi omenili, da tako kolebanje 
glede bistvenih vprašanj tudi paralizira delo uprave. Zaradi tega kritika, ki je 
bila v preteklosti večkrat izrečena na račun dela določeni upravnih organov 
in določenih drugih strokovnih organov, da ne pridejo pred posamezne forume 
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z ustrezno dokumentacijo, z drugimi predlogi, ni. povsem na mestu, čeprav jih 
ne mislim opravičevati. Tako delo je seveda tudi posledica tega, ker so večkrat 
v nejasnosti, kakšna je politika glede določenih bistvenih vprašanj in kje je 
pravzaprav njihovo mesto in vloga, da pripomorejo k dosledni rigorozni in 
radikalni izvedbi raznih strokovnih ukrepov, za katere so prav oni predvsem 
zadolženi. 

Povsem1 jasno je, da bodo ta različna stališča v obeh zborih morala sprožiti, 
in to je predvideno že z ustavo, določen proces usklajevanja različnih stališč 
obeh zborov in to .po postopku, ki je predviden v sami ustavi. Ta postopek bom 
prečita!. V 164. členu je rečeno: »Če se zlbora po dveh zaporednih obravnavah 
spornega vprašanja ne zedinita glede besedila predloga zakona ali 'drugega akta, 
postavita skupno komisijo, v katero izvoli vsak zlbor enako število članov. Skup- 
na komisija pripravi predlog za uskladitev spornih vprašanj. Ce se skupna 
komisija ne sporazume, ali če zbora ne sprejmeta njenega sporazumnega pred- 
loga, se obravnava predlog na skupni seji obeh zborov. Ce se tudi na skupni 
seji zbora ne zedinita, se predlog odloži z .dnevnega reda. Predlog se lahko 
ponovno da na .dnevni red po preteku .šestih mesecev na predlog enega zbora 
ali Izvršnega sveta, po sklepu obeh zlborov pa lahko že prej..« 

Ne vem za adekvatno interpretacijo tega, kar sem. prečita!, mislim pa, da 
vendar ta 164. člen daje različne možnosti za takojšnje usklajevanje stališč, ki 
so bila na različen način izražena glede tega zakona v enem in drugem zboru. 
Vsekakor pa bo ta postopek trajal določen čas, daljši ah krajši, tega najbrž 
ni mogoče naprej predvideti. V vmesnem času, in brez prejudiciranja končni/h 
rezultatov, ki bodo doseženi glede tega zakona, pa mislim, da nastopa določena 
praznina, ki ne omogoča od 1. januarja v prihodnjem letu, kolikor do tega 
roka zakon ne bo sprejet v obeh zborih, ustreznejšo družbeno prevencijo na 
področju potrošnje socialnega zavarovanja, zlasti na področju oblikovanja ustrez- 
nih odnosov med sredstvi za izvrševanje tekočih obveznosti do pokojnin, in 
pa obveznostmi, ki jih imamo do zdravstvenega zavarovanja. 

Ne izključujem, da obstajajo tudi druge možnosti, da se vprašanje stopinje 
reši na kak drug modificiran način. Mogoče je celoten problem rešiti tudi 
s potrditvijo stopnje za dolgoročno zavarovanje, oziroma stopnje za dolgoročno 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje in pa stopnje za otroški dodatek. Glede 
na to, da je splošna stopnja limitirana, bi že s samim tem bila tudi odrejena 
stopnja za zdravstvo. Mislim pa tovariši, da v tam primeru ne gre za -to, da 
skušamo, z nekim .drugim instrumentom, po neki drugi, poti določiti mesto, ki 
naj ga ima zdravstveno varstvo, v okviru generalne stopnje, ki jo odrejajo 
zvezni predpisi. Mislim, da ne gre le za potrditev stopnje na en ali drug način, 
ampak da gre bolj za vprašanje določene politike, za katero mislim, da je v 
včerajšnji razpravi nekaterih poslancev prišla do izraza, da gre predvsem za 
potrditev in sankcioniranje določenih prizadevanj v vsej naši slovenski družbi 
od strani najvišjega organa, od strani naše Skupščine, od strani vseh zaintere- 
siranih faktorjev, od delovnih organizacij do zdravstvenih zavodov, da s takimi 
skupnimi napori takšno politiko tudi ostvarimo. Skratka, mislim, da ne gre 
zgolj za tehnično formalno-pravno vprašanje, v tej ali drugi obliki izpeljati to. 
notranjo razdelitev znotraj stopnje, ki. nam je predpisana z zveznimi predpisi, 
se pravi, če ni. mogoče prek zdravstvene stopnje pa prek predpisovanja 'drugih 
stopenj. Mislim, da gre za nekaj več, da gre -za oceno ah so danes v kontekstu 
reforme potrebna tudi ustrezna prizadevanja na teh področjih, ah so tu mož- 
nosti za določeno racionalizacijo, brez škode za standard samega zavarovanca, 
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brez škode za nadaljnji razvoj naše zdravstvene službe. Mislim namreč, da 
nismo predlagali nobene take rešitve, ki bi pomenila mehanično zniževanje 
sredstev na področju zdravstvenega varstva, na škodo delovnega človeka v 
primeru bolezni, ali pa na škodo zdravstvenih zavodov, ker sem mnenja, da je 
mogoče z ustrezno .politiko zagotoviti eno ah drugo, vključiti se v okvire po~ 
trošnje in oib tem seveda zagotoviti ustrezno mesto tudi zavarovancu oziroma 
njegovemu zdravstvenemu standardu. 

Skratka, mislim tovariši, da so to problemi, na osnovi katerih smo na 
Izvršnem svetu ponovno vsestransko - presodili vse številne okoliščine in po^ 
novno presodili tudi instrument, ki je dan po naši ustavi, tako imenovano 
ostavko, ki bo najbrž v bodoče dobila vse večjo vrednost pri urejanju odnosov 
med Skupščino in njenim izvršilnim organom, to je Izvršnim svetom. Mislim, 
da instrument ostavke lahko samo zaostruje odgovornost Izvršnega sveta, ko 
predlaga zakonske predloge, .ali pa ko gre za vlogo, da mora poskrbeti potem, 
ko so zakoni in drugi akti v Skupščini sprejeti, za njihovo dosledno realizacijo. 
Ni,sem mnenja, in to sem že včeraj pojasnil, da je to instrument izsiljevanja, 
vplivanja na svobodno odločitev poslaincev, da je to instrument grožnje, .ampak 
mislim, da je to instrument, ki je nujno potreben za to, da bi v času reforme, 
v času težkih dilem in problemov, lahko usklajevati politiko Izvršnega sveta 
z osnovnimi intencijami, ki jih pri svojem delu, v svojih aktih, sprejema Skup^ 
ščina. Zaradi tega mislim, da instrument ostavke pomeni instrument garancije 
za ustrezno odgovornost samega Izvršnega sveta, in zato za ustrezno odgovornost 
tudi samih upravnih organov. 

Na osnovi takih razmišljanj in take presoje položaja sem po poprejšnji 
konzultaciji s posameznimi člani Izvršnega sveta pooblaščen, da na današnji seji 
Republiškega 2bora izjavim, da dajejo ostavko naslednji člani Izvršnega sveta: 
prvič tovariš Rudi Čačinovič, >drugič tovariš Drago Flis, tretjič tovarišica Majda 
Gaspari, četrtič tovariš Mirko Jamar, petič tovariš inž. Viktor Kotnik, šestič 
tovariš Viktor Repič, sedmič tovariš Milan Vižintin in pa jaz sam v svojem 
lastnem imenu. Ostale člane Izvršnega sveta, ki jih nisem navedel, to so tovariš 
Štefan Brajmik, tovariš Beno Zupančič in pa tovariš Mirko Zlender zaradi od- 
sotnosti oziroma bolezni nisem mogel konsultirati in jih povprašati glede nji- 
hovega stališča. O njihovem stališču oziroma o njihovi, odločitvi bom pismeno 
obvestil Republiški zibor, čim bom to delo opravil. 

To, da člani Izvršnega sveta, ki sem jih navedel, dajejo ostavko, pomeni, 
da je s tem pravzaprav praktično dal ostavko celotni Izvršni svet. Pri tem se 
sklicujem na drugi odstavek 185. člena, ki pravi, da razrešitev predsednika 
Izvršnega sveta ali ostavka večine članov Izvršnega sveta ima za posledico 
ostavko celotnega Izvršnega sveta. Poleg tega bi citiral še eno določilo tega 
člena, ki, govori o tem, da če se Republiški zbor razpusti, ah če je Izvršni svet 
v ostavki, opravlja Izvršni svet svoje dolžnosti do izvolitve novega Izvršnega 
sveta. Na tem mestu lahko zagotovim, da bo sedanji Izvršni svet vse do izvolitve 
novega Izvršnega sveta v celoti poskrbel z vso odgovornostjo in intenzivnostjo 
za nadaljnje kontinuirano deto, ki je še prav posebej potrebno zaradi nalog, ki 
se pred vse nas postavljajo. 

dede same ostavke, mislim, da Republiški zlbor o njej ne razpravlja, ampak 
je ostavka avtomatsko sprejeta, če se predloži; v 69. členu ustave je namreč 
rečeno, da ima nosilec javne funkcije pravico odpovedati se svoji funkciji in 
odpoved utemeljiti. 

7 
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Mislim, da bi v zvezi s tem bilo vsekakor potrebno, da Republiški zbor 
čimprej sproži ves postopek, ki je potreben za to, da se sestavi nov Izvršni svet. 
Novi Izvršni, svet — tega ne izključujem — se lahko sestavi tudi iz sedanjih 
članov, Izvršnega sveta ali večine, ali v celoti. Seveda bo najbrž to vezano na 
določene pogoje, ki so predpogoj, da lahko prevzamemo odgovornost za ures- 
ničitev določene politike na tam 'področju. 

Tovariši, za to našo odločitev, ki sem jo povedal in ustno formuliral morda 
v nekoliko nesrečni obliki, bomo poskrbeli, da bo tudi pismeno in upoštevajoč 
ustrezno formularno-pravno proceduro posredovana pristojnim organom v 
Skupščini. 

Tovariši, na kraju še nekaj besed. Hotel bi samo še poudariti, da se k temu 
koraku nismo odločili zato, ker bi smatrali, 'da je v sedanjem času kakršnakoli 
priložnost, da odklanja Izvršni svet svojo odgovornost niti, da bi. se strogo 
vezali ali trmasto vztrajali na teh ah .drugih predloženih ukrepih in da hkrati 
ne bi našli dosti, kreativnega inventivnega duha, da poiščemo' morda tudi 'druge, 
bolj modificirane, bolj skladne rešitve, kakršne narekuje tudi razprava, ki je 
bila o teim vprašanju včeraj. Mislimo samo, da ne glede na iskanje ustreznejših 
rešitev, ne glede na polno upoštevanje vsega tistega, kar je bilo rečeno v raz- 
pravi in vseh tistih dodatnih obveznosti, ki jih razprava narekuje Izvršnemu 
svetu in upravnim organom, gre vendarle tudi nekaj, kar posega v samo vse- 
bino politike, v sam duh te politike. Mislim namreč, da so bila včeraj na 
dnevnem redu vprašanja., ki pomenijo določene konkretne 'dileme, težke dileme, 
da najbrž pri teh vprašanjih v času reforme ni mogoče več ostati samo nekak 
pasivni opazovalec niti ni. mogoče več nastopati samo v vlogi predlagatelja 
rešitev in zakonov, ki naj pomirijo medseboj izključujoče se interese, ki so 
diametralno nasprotni, ampak je potrebno, da te diametralno nasprotne interese 
predvsem uskladimo v duhu vsebine nalog in smotra same gospodarske reforme. 

Mislim, da to tudi zahteva preizkušanje ustreznih ciljev v praksi, ko gre 
za reformo, in da je to najboljši način, in mislim, da je glede tega včerajšnja 
razprava bistven napredek naših skupnih prizadevanj, ne oblikovanje skupnih 
stališč, ne oblikovanje ustreznih zakonov, in da je vprašanje razprave vse- 
kakor dodatna spodbuda za nadaljnje stopnjevanje odgovornosti Izvršnega 
sveta in za večjo družbeno težo, ki bo dobivala v odlokih skupščine svojo pod- 
poro, ko' gre za izvajanje tako pomembne politike. 

Skratka, hočem reči, da korak, za katerega se je odločil Izvršni svet, po~ 
meni tudi sredstvo za to, da se čimprej najde ustrezna solucija problema, ker 
brez te solucije ali takšne ali drugačne, najbrž ni. mogoče učinkovito -družbeno 
intervenirati, ni mogoče urejati tako pomembnega področja v duhu celotne 
reforme. To so, tovariši, razlogi, zaradi katerih sem v svojem lastnem imenu 
in v imenu že navedenih čLanov Izvršnega sveta imel za potrebno, da dam 
obrazložitev ostavke pred Republiškim zborom. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Janko Rudolf. 

Janko Rudolf: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne da bi želel razlagati 
ustavo in parlamentarno proceduro, ki je predvidena v naši slovenski ustavi 
za primer, kot je nastal z ostavko, republiškega Izvršnega sveta, ne da bi oce- 
njeval, ah je pogojenost, ki jo je tovariš Smole izrazil za nadaljevanje dela Iz- 
vršnega sveta, po- naših ustavnih principih možna, in ne da bi seveda hotel 
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kakorkoli prejudicirati recimo bodoča določila našega poslovnika, ki bodo naj- 
brž morala te stvari precizneje in natančneje opredeliti, imamo vendarle opra- 
viti z"zelo jasno izraženo ostavko republiškega Izvršnega sveta. To se pravi z 
dejstvom, ki. je tu. Kako bomo posledice tega dejstva razpletli in rešili, bi v 
tem trenutku težko rekel. Ne dia bi hotel zdaj kakorkoli dramatizirati situacijo, 
si vendarle dovoljujem in — čeprav je tovariš Smole rekel, da Republiškemu 
ziboru ni treba o tej ostavki razpravljati, ker je ostavka seveda veljavna tudi 
brez razprave — smatram za potrebno, da vendarle opozorim na nekaj dejstev, 
na dejstva, ki so sicer že znana in jasna, ki jih je pa vendarle najbrž treba 
v teim trenutku ponoviti. 

Prvič, da je republiška skupščina kot celota, zlasti pa Republiški zbor, 
brez dvoma dajala vseskozi doslej dosledno podporo našemiu republiškemu 
Izvršnemu svetu v vseh njegovih prizadevanjih, težkih prizadevanjih, za iz- 
vajanje gospodarske in družbene reforme, da mu je izkazovala popolno zaupanje 
in da je to zaupanje izkazal Republiški zbor tudi v tem konkretnem primeru — 
to je tovariš Smole posebej naglasil in se zato Republiškemu ziboru tudi zahvalil 
— ob tem posebnem primeru v diskusiji o zakonu, o katerem smo včeraj raz- 
pravljali; o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje delavcev. 

Mislim, da je to treba povedati zaradi tega, ker je tvornost celotne re- 
publiške skupščine in pa tudi. Republiškega zbora, ki ima v določenih vpra- 
šanjih posebne pristojnosti, izpričana, izpričana na način, ki kaže, da je ta 
Skupščina tudi v bodoče pripravljena z vsemi, svojimi močmi podpirati pri- 
zadevanja naše gospodarske in družbene reforme in da se dobro zaveda, da 
sprejemanje takih in podobnih določil, sklepov in ukrepov, brez dvoma pomeni 
zavestno prevzemanje večje odgovornosti, večjih bremen in večjih naporov. 
Kajti če naša gospodarska in družbena reforma pomeni, da moramo razpolagati 
in gospodariti s sredstvi, kolikor jih imamo in poleg tega razpolagati in go- 
spodariti s temi sredstvi še na način, ki. nam bo omogočal hitrejši napredek 
naše gospodarske baze in vseh dejavnosti, potem to jiasno .pomeni zavestno od- 
ločitev, prekiniti z ekstenzivnim inflacionističnim, in kakorkoli ga še lahko 
imenujemo, gospodarjenjem in preiti na gospodarjenje, v katerem se bomo 
zanesli predvsem na lastne sposobnosti, na lastne učinke in na lastna sredstva. 
To se pravi odločitev, ki v celoti, globalno vzeto, brez dvoma pomeni, enotno 
odločitev naših delovnih ljudi. 

Ce bi seveda včerajšnjo razpravo, skupno razpravo Republiškega in So- 
dalno^zdravstvenega 'Zbora naše skupščine gledah s tega konteksta in če pri 
tem ne bi upoštevali nekaterih momentov, potem bi lahko morda prišli do 
zaključka, da je včerajšnja razpava v nekem smislu dala nezaupnico reformi 
in drugim prizadevanjem našega republiškega izvršnega sveta. Vendarle si 
dovoljujem, to razpravo interpretirati, morda na način, za katerega ne vem, če 
se boste z njim vsi strinjali. Namreč, občutek imam, da so šle razprave v do- 
ločenem smislu vendarle ena mimo <druge. Kajti krgumenti, tekstni, vsega spo- 
štovanja vredni, s katerimi je Izvršni, svet nastopil ob tem zakonu, so bih 
več ali manj globalnega značaja, so več ali manj pomenih izraz določene glo- 
balne politike, seveda s popolnoma jasno izraženo težnjo, da je treba tudi na 
tem poidročju, to se pravi na socialno-zdravstvenem področju v naši republiki 
spraviti potrošnjo v sklad s sredstvi, toda vendarle na način pa tudi glede 
določene časovne stiske — ki je samo v splošnih načelih prepričeval poslance 
o potrebnosti takih ukrepov in seveda tudi o njihovi umestnosti. Kajti, če smo 
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pazljivo poslušali nastope poslancev Socialno-zdravstvenega zbora, potem sko- 
rajda ne bi imeli pripombe h konkretnim računom izdelanih z druge strani, pa 
konkretne argumentacije, od katerih večina vsaka zase vzeta 'drži. In če bi 
seveda zdaj iz teh dveh diskusij, ki so šle v določenem smislu ena mimo druge, 
napravili zaključek, da pomeni nezaupnico našemu Izvršnemu svetu, bi po 
mojem globokem prepričanju ne ravnali pravilno. 

Mislim, da bi bilo bolje reči to, da je treba celotni postopek ponoviti, da 
je treba predvsem dati nekaj časovnega prostora za to, da bi vsi tisti tehtni 
in res vsega upoštevanja vredni argumenti, s katerimi je Izvršni svet nastopil, 
lahko dobili isvoj konkretni odraz v naših, ne samo gospodarskih, ampak tudi 
v ostalih delovnih organizacijah, zlasti v delovnih organizacijah na področju 
zdravstva in socialnega varstva. Prepričan sem namreč, če bi se to izvedlo, bi 
dosegli popolno soglasje, popolno podporo tudi takim ukrepom, za katere vemo 
in se od vsega začetka zavedamo, da pomenijo določene dodatne obremenitve 
in določene dodatne napore. Zato smatram, da je vprašanje, o katerem smo 
včeraj razpravljali, v tem smislu, v smislu poprejšnje priprave in časovnega 
prostora, o katerem sem govoril, vendar le parcialnega značaja, čeprav je bi- 
stvenega pomena za celotno našo druelbeno in gospodarsko reformo. In zato 
se mi zdi, da ob tem ni umestno postavljati vprašanje zaupanja ah nezaupanja, 
ki naj ga republiška skupščina svojemu Izvršnemu svetu ponovno izkaže. Mislim, 
da je to vprašanje, ki kaže na določene strukturne težave, ki so že in bodo v bo- 
dioče po mojem trdnem prepričanju še bolj prihajale do izraza, čimbolj se bodo 
pogoji gospodarjenja in sploh delovanja zaostrovali in v katerih bo treba v 
bodočnosti veliko natančneje in precizneje reševati ta vsakodnevna protislovja, 
ki »O' že danes in jih bo brez dvoma v letu 1967 veliko več. Zato smatram, da bi 
bilo tvorno sodelovanje pri, razreševanju takih protislovij nujno potrebno in da bi 
bilo treba seveda veliko več, morda potrpljenja, kot smo ga bih vajeni doslej, pri 
neutrudnem, pojasnjevanju, in argumentiranju svojih stališč in da bi bilo treba 
morda stvari reševati z veliko več tudi časovne potrpežljivosti. S tem seveda ne 
mislim zanikati pomembnosti vprašanja, ki je bilo včeraj na 'dnevnem redu naše 
republiške skupščine, hočem pa hkrati tudi, reči, da to vprašanje samo vendarle 
ni tako usodno, da bi ob njem lahko naši volivci republiški skupščini navse- 
zadnje izrekli nezaupnico; ker bi tudi taka ocena tega primera bila možna. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Kot rečeno, nisem hotel stvari dramatizirati, 
vendar pa sem smatral za potrebno, da nekatere stvari ob tej priložnosti po- 
novim in izrazim nekatera svoja stališča za nadaljnjo rešitev tega konkretnega 
problema. 

Predsednik Tine II e mš kar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
inž. Kartmelo Budihna. 

Inž. Kamelo Budihna: Tovariši poslanci! Želim govoriti v istem 
duhu in o isti vsebini, kot je govoril tovariš Janko Rudolf, zato moji argumenti 
ne morejo biti drugačni, kot so bih njegovi. 

Sklicujem se na včerajšnjo razpravo, ki je bila na naši skupni seji s Soci- 
alno-zdravstvenim zborom. Pri tem želim opozoriti na rezultate tega glasovanja. 
Mislim, da je včerajšnja razprava, posebno v našem zboru, pokazala vso tehtnost 
ter potrebo po takem zakonu, kot je bil predložen s strani Izvršnega sveta. 
V tem zakonu vidim enega izmed nujnih ukrepov, ki predstavlja začetek v 
vrsti ukrepov in zakonskih predpisov, o katerih je Skupščina že odločala. In 
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še več, o tistih, o katerih bo še odločala — o predpisih namreč, ki Ibodo vklju- 
čevali razne oblike splošne potrošnje v reformna prizadevanja. Vendar je kot 
rečeno to, samo eden od ukrepov. 

Mislim, da smo ob razpravi o tem zakonu nehote imeli pred očmi, da je 
minulo leto in pol od tistega časa, ko je bila reforma tudi s formalnimi akti 
razglašena kot edina pot, ki vodi v napredek. Razumljivo je, da druge poti ni. 
Alternativa je samo pot nazaj, pot v administrativno' vodenje družbe, pot k 
distribuciji in k odstopanju od sistema samoupravljanja in podobno. Zato je tudi 
vsem našim delovnim kolektivom v gospodarstvu jasno, da je samo ena pot, 
ki se je morajo držati. Zato smo v tem poldrugem letu priča zelo trdih, odločnih 
in včasih težkih poskusov, da se naše gospodarstvo prilagodi tem novim 
pogojem. 

Mislim, 'da je ta zakon eden izmed poskusov, da tudi v sfero splošne po- 
trošnje vnesemo reformna prizadevanja. 

Naša skupščina je oib tej in ob vsakih drugih priložnostih v preteklosti, 
zlasti pa v preteklem poldrugem letu zelo odločno stala na pozicijah reforme. 
Med problemi, ki, jih je Skupščina obravnavala, so doživeli največ podpore in 
največ skrbi ravno tisti problemi in tisti ukrepi, ki so se nanašali na reformo. 
In če je včerajšnjo nesrečno glasovanje v Soci.alno-zdravstvenem zboru pokazalo, 
da ta zbor trenutno ni naklonjen predloženemu zakonu, potem, če upoštevamo 
odločitev našega zbora in razpravo poslancev Republiškega ^bora, potem seveda 
ni mogoče iz tega zaključiti, da skupščina ne daje podpore reformnim priza- 
devanjem in da skupščina ne podpira prizadevanj Izvršnega sveta za pospe- 
ševanje in ustvarjanje pogojev za čim uspešnejše izvajanje reforme. Naša 
Skupščina je že doslej in bo tuidi v prihodnje vedno dajala podporo reformnim 
prizadevanjem, zaradi česar iz izida včerajšnjega nesrečnega glasovanja o tem 
zakonu ni mogoče sklepati, da Skupščina ne daje podporo reformi in da je 
mogoče iz tega izvesti sklep, da Izvršni svet da ostavko. 

Strinjam se s tovarišem Jankom Rudolfom, da to ne more biti logičen 
sklep Skupščine, zlasti pa ne, če upoštevamo njena prizadevanja ravno na 
področju reforme. Zato mislim, da odločitev predsednika Izvršnega sveta in 
večine članov, da dajo ostavko, ni odraz in ne more izhajati iz odnosa Skup- 
ščine do prizadevanj, ki jih je Izvršni svet vlagal pri podpiranju reformnih 
ukrepov. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovarišica 
Ivica Kavčič. 

Ivica Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Z govornikom pred 
menoj se pravzaprav ne strinjam. Mislim namreč, da se je včeraj prvič poka- 
zalo, kako mi v konkretnih primerih gledamo na reformo. Poslanci našega 
zbora smo jasno izrazili, kaj mislimo, in da podpiramo tista stališča, ki, smo 
jih prej zavzeli. Vendarle pa del poslancev tega ni storil in zato kaže, ko da 
vsa skupščina ni zastopala stališča, ki ga je predhodno sprejela. Gledano s tega 
vidika, predsednika Izvršnega sveta popolnoma razumem, kajti če bomo popu- 
ščali v začetku, potem bomo popuščali pri vsaki stvari, enkrat bolj, drugič 
manj in reforma bo skopnela tako kot sneg pomladi. Zaito se mi zdi, da moramo 
te stvari, obravnavati globlje. Pravzaprav mislim, da je zelo v redu, da se 
problemi tako obravnavajo, zato tudi to ostavko popolnoma razumem. Nemo- 
goče je namreč, da na eni strani zahtevamo, da stiskamo pas, ko ga je treba 
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pa res stisniti, pa odstopimo in potem iščemo kompromisne rešitve. Tako ne 
bomo nikdar nič dosegli.. Zato dajem podporo predsedniku Izvršnega sveta. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima dr. Jože 
Benigar. 

Dr. Jože Benigar: Tovariši! V preteklosti je naš odbor prav s tem, 
da je zelo kritično analiziral vse zakonske predloge in vse akte, ki jih je 
Skupščina prejela v obravnavo od Izvršnega sveta, dokazal, da podpira politiko, 
ki jo je vodil iz izvajal Izvršni svet. Prav pri aktu, ki smo ga včeraj imeli pred 
seboj, pa sta se pokazali dve različni mnenji. — Naš zbor je bil praktično so- 
glasen — saj se je samo en poslanec vzdržal glasovanja — drugače pa je bilo 
to v Sociatoio-zdravstvenem zboru. 

Menim, da imam moralno pravico govoriti nekoliko tudi v imenu zdrav- 
stvenih delavcev, ker dobro poznam organizacijo in tudi interese zdravstvene 
službe. Od prvega trenutka, ko sem dobil v roke predlog, pa do včeraj, ko 
sem glasoval, sem imel pred očmi prizadevanja celotne družbe za izvajanje 
reforme in nisem imel niti, za trenutek občutka, da je napadeno ali ogroženo 
zdravstveno varstvo našega prebivalstva, ampak, da ta predlog, ki podpira 
reformo, v določeni meri zahteva kategorično reorganizacijo, zboljšanje in 
ekonomičnost v zdravstveni službi, sami. Zato naj mi tovariši iz Socialno-zdrav- 
stvenega zibora ne zamerijo, če bom kot zdravnik rekel, da sem imel včeraj 
občutek, da se bolj potegujejo za zdravstveno službo, kot pa za nivo in stan- 
dard zdravstvenega varstva. Prav gotovo bi bil prvi, ki bi se uprl prevelikemu 
odrezovanju zdravstvenega varstva in zdravstvene zaščite delovnega človeka, 
ker vem, da to pomeni, udariti ekonomiko v obraz, saj bolan človek ne more 
proizvajati. Moram pa še enkrat potrditi, da sem v politiki Izvršnega sveta in 
v konkretnih predlogih dejansko videl željo, da samo tam nekoliko prihranimo, 
kjer to lahko naredimo. To se pravi., pri sami organizaciji zdravstvene službe. 
Menim, da nihče od zdravstvenih delavcev ne more trditi, da se ne bi dalo kaj 
napraviti, pri čemer bi lahko prihranili določana sredstva. 

Težko je reči ali je to 1 °/o ali pol odstotka ali pa 1,28 %, misli,m pa, da bi 
morali tudi od zdravstvenih delavcev, o katerih tako pogosto poudarjamo, da 
naj bodo tudi politični javni delavci, zahtevati, da bi te napore razumeli in da 
bi, se vključili v reformo. 

Strinjam se s tovarišem Rudolfom, ki je dejal, da smo na eni strani gledali 
globalno to, kar je Izvršni svet dejansko mislil in predlagal, da je pa na idrugi 
strani tudi res, da so poslanci Socialno-zdravstvenega zbora gledali, bolj par- 
cialno. Nedvomno je tu nekaj krivde tudi na upravnem aparatu, ki je morda 
premalo dosledno sledil razvoju na terenu in morda premalo pomagal, da bi se 
te stvari hitreje reševale. Vendar menim, da so včeraj nekateri udeleženci 
v razpravi le enostransko ocenjevali interes zdravstvenih zavodov in zdrav- 
stvene službe, ne pa toliko interese našega državljana. Saj imamo že določene 
materiale, ki smo jih dobili od Izvršnega sveta na vpogled in o katerih bomo v 
prihodnje razpravljiali, ki pa nam že nakazujejo izvajanje tistih oiblik in metod, 
ki bodo pomagale rešiti določena vprašanja in probleme, ki, sedaj obstajajo 
in ki so jih včeraj navajali poslanci Socialno-zdravstvenega zibora. 

Brez dvoma obstaja problem zdravljenja v naravnih zdraviliščih. Samo 
res pa je, da je bilo prav tu veliko izkrivljanj in da je (bil zato neogiben ukrep, 
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da bi se te stvari spremenile — čeprav se ne strinjam z ukrepom, kot ga je 
sprejela zveza, ko je bilo kar vse na enkrat v celoti odrezano. 

Ponavljam, da je naš odbor vedno podpiral politiko Izvršnega sveta na 
področju zdravstva in socialnega varstva in da je to podporo in razumevanje 
pokazal tudi na včerajšnji, seji, saj smo bili prisotni prav vsi poslanci iz našega 
odbora in smo tudi vsi glasovali za predlog Izvršnega sveta. To glasovanje ni 
bilo slučajno. Prav o tem zakonskem predlogu smo nekajkrat razpravljali — 
zadnjikrat na skupni seji z odborom za delo in socialno zavarovanje. Se pravi, 
da smo res zrelo pretehtali in razumeli, kaj reforma od nas zahteva, predvsem 
pa to, da zahteva ureditev na vseh področjih — torej tudi na našem. Hkrati 
pa smo se seveda zavedali, da smo dolžni ščititi interes bolnega človeka, ker 
pa v predlogu Izvršnega sveta ni bilo nikjer niti, ene točke, ki bi kazala na to, 
da je naš delovni človek zaradi tega ogrožen, smo zavestno glasovali za predlog 
Izvršnega sveta. Zato menim, da bi bilo prav, da bi ob dejstvu, da pa je Skup- 
ščina kot celota v glavnem le podpirala prizadevanja Izvršnega sveta in njegovo 
politiko, bilo v tem težkem trenutku prav, če bi Izvršni svet vendar le nekoliko 
spremenil svoje stališče in razumel, da ni ostal osamljen, ampak da ima ob 
sebi celo armado soborcev, ki želijo našemu slovenskemu narodu priti na tisto 
pot, ki ga bo pripeljala v boljše in lepše življenje. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo želi dr. Marijan Brecelj. 

Dr. Marijan Brecelj: Tovairišice in tovariši poslanci! Brez dvoma 
je pravica predsednika in Izvršnega sveta dati ostavko — tako je napisano v 
ustavi —• in tovariš Janko Smole nam je te določbe tudi citiral. In kdor od- 
stopa, je dolžan dati tudi utemeljitve. To utemeljitev smo tudi slišali. 

Osebno pa bi želel zelo odločno reči, da vendarle smatram, da ni, popolnoma 
nobenega razloga za to, da Izvršni svet odstopi. Po našem novem ustavnem 
sistemu regulira Skupščina odnos s svojim Izvršnim svetom v Republiškem 
zboru. Republiški zbor imenuje Izvršni svet in Republiškemu zboru tudi ne- 
posredno odgovarja za svoje delo. Politika je stvar Skupščine. Skupščina je 
dolžna, kreirati politiko, osnovni organ, ki mu je naloženo izvajanje politike 
skupščine, pa je Izvršni, svet, ki je izvršilni politični organ naše Skupščine. 

Mislim, da vse doslej, odkar funkcionira naša skupščina, ni prišlo 'do nobe- 
nih razlik glede postavljanja in tudi izvajanja te politike. Mislim tudi, da bi 
napačno razumeli odnose, 'ki jih postavljamo v našem novem skupščinskem 
sistemu, če bi jemali, odnos Izvršnega sveta in Skupščine v klasičnem smislu 
odnosa vlade do parlamenta. Gre dejansko za skupno 'kreiranje politike in tudi 
za odgovornost pri izvajanju te politike. In če se tovariš Janko Smole sklicuje 
na to, kar se je včeraj zgodilo v naši Skupščini, da ni bil zakon sprejet, to se 
pravi, 'da ga Socialno-zdravstveni zbor ni sprejel, in s tem po naši izstavi tak 
zakon ni bil sprejet, potem ne sme nikakor iz tega sklepati, da je prišlo do neke 
di.vergence in do nekih takih razlogov, ki bi Izvršnemu svetu onemogočali 
izvajati politiko naše Skupščine. 

Ne vem, če so morda kakšni drugi razlogi za tak odstop Izvršnega sveta. 
Ta razlog nikakor ne bi smel veljati. Mislim tudi, da bi. mi, če bi sprejeli na 
znanje tako obrazložitev, kot jo je dal tovariš Janko Smole, zelo krivično oce- 
nili delo Socialno-zdravstvenega zbora. Nimamo nobene pravice reči, da se je 
Socialno-zdravstveni zbor, ko je glasoval o tem konkretnem zakonu, izrekel 
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proti intencijama reforme in proti politiki,, ki jo želimo in za katero se, kot 
jo je definiral tovariš Janko Smole, mi vsi skupaj zavzemamo. 

Mislim, da moramo stvari realno presojati. Slo je za konkreten akt. Včeraj 
sem. smatral za potrebno, da sem se prijavil k razpravi zato, ker sem bil pre- 
pričan, da Socialno-zdravstveni zibor ni imel dovolj podlage in osnove, da bi 
o tem zakonu lahko res meritorno sklepal, in se mi, je zato zdelo pravilnejše, 
da se omogoči SocialnoKzdravsrtvenemu zboru, da dejansko doume, oziroma, 
da se mu ustvari s strani Izvršnega sveta in tudi organov uprave dovolj močna 
podlaga, da bo lahko presojal o stopnji za zdravstveno zavarovanje s stališča 
celote, kot smo včeraj rekli. 

Dobro, včeraj je ta zbor zakon odklonil. Nikakor pa ne smemo v naši, jav- 
nosti to stvar tako predstavljati kot da se je zdaj Socialno-zdravstveni zbor 
izrekel proti reformi. Mislim, da bi bilo to skrajno neodgovorno od nas. 

Razlogi, ki, jih je tovariš Janko Smole navajal za odstop, od prvega do 
zadnjega ne držijo. Ne držijo, ker je osnovno v njegovi obrazložitvi to, da se je 
Skupščina izrekla proti temu zakonu, ki je važen instrument izvajanja reforme. 
Strinjam se, da je to važen instrument in da Izvršni svet v nasprotnem primeru 
ne bi mogel več prevzeti odgovornosti za nadaljnje izvajanje te politike. Ven- 
dar se vračam na to, kar sem prej rekel. Kot Skupščina smo odgovorni za to, 
da to politiko kreiramo, naš Izvršni svet pa je dolžan to politiko izvajati. Mi 
se nismo z ničemer izjavili proti takim osnovam naše politike in zato mislim, 
da je popolnoma deplasirano odstop Izvršnega sveta tako utemeljiti. 

Drugo vprašanje, ki iz obrazložitve tovariša Janka Smoleta izhaja, je, da 
je.zelo nujno, da se naša Skupščina in predvsem' njen Izvršni svet, zdaj, ko 
smo sredi borbe za stvari družbene in gospodarske reforme, utrdita ne pa, da 
otežujemo situacijo s tem,, da dajemo ostavko. 

Predlagam tovarišu Janku Smoletu, da te absolutno dobro namerne argu- 
mente, s katerimi sem želel posredovati, sprejme na znanje in da spremeni 
svoje stališče, ker se mi zdi, da je sedaj tudi praktično nekako teže take stvari 
sprejemati na znanje, ko se bližamo koncu mandatne dobe. Pred nami je re- 
publiški proračun, obravnavati moramo petletni; plan in še druge stvari, pa 
bomo morali zidaj v Skupščini porabiti, čas za iskanje novega Izvršnega sveta 
in ne vem koliko časa vlekli proceduro v zvezi z odstopom:. 

Iz teh vsebinskih razlogov se mi zdi, da je naša dolžnost ■— in to čutimo do 
praktičnega izvajanja politike — da apeliramo na tovariša Janka Smoleta in 
na Izvršni svet, da ostane na svojem mestu in opravlja naprej svoje naloge. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, želi še kdo besedo? Besedo ima 
tovariš Janko Smole. 

Janko Smole: Tovariši! Povedal bi rad samo, da to ni samo moja 
odločitev in ni treba, da apelirate samo name, ampak je to odločitev na podlagi 
skupnega dogovora s sestanka članov Izvršnega sveta. 

Drugič, uvodoma sem povedal, da ne gre za to, da trmasto vztrajamo pri 
nekem zakonu, ampak smatramo, da je to tudi način in sredstvo za zaostritev 
določenih problemov in za to, da v nadaljnjih fazah uskladimo stališča, raz- 
lična stališča, ki, so o tem vprašanju prišla do izraza. Mislim, da bo vsak bodoči 
Izvršni svet, ki bo ocenil potrebo po določeni zakonski intervenciji na poidročju 
urejanja vprašanj socialnega zavarovanja in konkretno v zvezi s tem zdrav- 
stvenega varstva, postavil vprašanje, kakšne instrumente in zakonska pooblastila 
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se mu dajejo pri izvajanju nalog na tem (področju in s tem tuidi gospodarske 
reforme od 1. januarja. Potemtakem mislim, da si, je treba ustrezno prizadevati 
za uskladitev teh zakonov in da je to eden od pogojev za nadaljnje delo. 

Ze prej sem citiral ustavo, kjer je jasno rečeno, da je v vmesnem času, 
ko je Izvršni, svet v ostavki in ne pride do imenovanja novega, dolžan dote- 
danji Izvršni svet svoje naloge nadaljevati prav tabo intenzivno- oziroma enako 
odgovorno kot v preteklosti. Zaradi tega samo ponovno ponavljam to v zveza 
z ostavko, o kateri sem preji že uvodoma govoril. 

Mislim, tovariši, da je treba upoštevati tudi to, da se posamezne težave 
zaostrujejo in da danes ni več vprašanje samo verbalnega pristajanja na re- 
formo in strinjanja z njenimi načeli. Vprašanje bitke za reformo- je danes vpra- 
šanje konkretnih aktov. Nihče nikomur ne očita, da je proti gospodarski reformi, 
ampak za vprašanje .odnosa -do- gospodarske reforme bo vsebolj merilo odnos 
do posameznih ustreznih instrumentov, korakov in ukrepov, ki jih je treba 
v ceh verigi naporov in procesov gospodarske reforme realizirati. Zato mislim, 
da je odveč vsakršna diskusija o tem, da se nekdo opredeljuje ali sikuša doseči 
polarizacijo na tiste, ki so za reformo, in tiste, ki, so proti reformi. Tb je vpra- 
šanje -čisto konkretnih dejanj in konkretnih zakonskih ukrepov. Po naši -oceni 
je eno takih zelo pomembnih dejanj, ne glede na predloženo obliko, ne glede 
na predloženi instrument prav gotovo limitiranje stopnje za zdravstveno zava- 
rovanje v prihodnjem letu. To<, mislim, je tudi bistveni po-goj, -da določene stvari 
lahko s prihodnjim letom, stečejo. S tem problem dolgoročnega zavarovanja 
še ni rešen. Na ukrep liimitiranja stopnje se vežejo najbrž tudi številni razni 
dirugi ukrepi. Omenil bi samo nekatere, ki bodo tudi težavni. To je poravnava 
np-r. vseh obveznosti, ki jih ima republiški proračun bodisi iz p-reteklih let, bo>- 
disi iz tega leta, bodisi jih bo imel v prihodnjem letu glede pokojninskega 
sklada. Nadalje so določeni problemi, ki so vezani na sprostitev rezerv, ki so 
bile formirane v pokojninskih skladih v preteklosti in jih je treba sprostiti čim- 
bolj po-spešeno ter na ta način zagotoviti potrebna sredstva. 

Skratka mislim, da smo pred raznimi težavami, da ni to p-rvi primer, -da se 
bodo težave še zaostrovale, ko bo na dnevnem redu vprašanje proračuna za 
p-rihoidnje leto. Mislim tu-di, da velja to glede celotnega instrumentarija, ki je 
vezan na srednjeročni, plan, ki je več ah manj že predložen Skupščini, čep-rav 
se o tem razprava še ni začela. Razen tega mislim, da se vse bolj kaže v izva- 
janju reforme, -da gre za dolgoročnejše napore in da je v tem pogledu seveda 
treba imeti tudi ustrezne živce in ustrezno taktiko za realizacijo takšnih, naporov. 
Zato smatramo, dia se Izvršni svet s svojim odstopom nikakor ne dezangažira, 
ampak le olajšuje in na nek način zaostruje sprejetje ustrezne ne sam-o- splošne 
politike, ampak tudi njene konkretizacije, ki naj pripomore k izvedbi reforme. 

Glede zakonskih pooblastil pa mislimi, -da prej nisem prečital, da je v ustavi 
v 189. članu rečeno tole: »Če Skupščina sprejme predlog zakona, .ali drugega 
akta v nasprotju z obrazloženim stališčem Izvršnega sveta, lahko Izvršni svet 
poda kolektivno ostavko Republiškemu zboru, če misli, da ne bo mogel zago^ 
toviti, izvršitve zakona oziroma -drugega akta.« Točno je, da je v tem besedilu 
zakona celotna konstrukcija zasnova na tem, -da Skupščina oziroma njen organ 
predlaga določen, zakon, da pa -se Izvršni svet z njim ne strinja. Samo mislim, 
da analogno velja tudi -za tiste primere, v katerih je no-silec predloga določe- 
nega zakona Izvršni svet in kjer ni prišlo do sprejetja tega zakona. 

Tovariši, v svojih izvajanjih nisem očital, -da Republiški zbor ni dajal polne 
podpore Izvršnemu svetu, samo glede tega, temveč tudi glede številnih drugih 
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vprašanj. Samo, za meine je bistveno sprejetje zakona. Zakon pa se lahko sprej- 
me samo v tem primeru, če je ustrezna večina v enem in drugem zboru. 

Prav tako se ne strinjam, da je bila včeraj predložena le globalna politika 
brez neke ustrezne dokumentacije. Mislim, da je bila dana ustrezna dokumen- 
tacija, da je poznana tudi iz razprav od prej, da obstaja v številnih informa- 
cijah in da ne gre samo za neko globalno politiko do tega sektorja potrošnje, 
za neka načela, ki nas tu opredeljujejo, da gre za določeno dokumentacijo. 
Seveda pa mislim, da je ta dokumentacija vsekakor lahko deležna kritike, da 
je nepopolna in da jo je treiba tudi na osnovi včerajšnje razprave v čimvečji 
meri izpopolniti. Mislim pa, da je treba ločiti, da se za razpravami o sami 
dokumentaciji skrivajo tudi nekateri, drugi problemi in da je na vrsti teh pro- 
blemov vendarle treiba ločiti, kaj je treba še napraviti na področju dokumenta- 
cije, ne samo v nekih tako imenovanih globalnih okvirih, ampak tudi v kon- 
kretnih okvirih dokumentacije. 

Prav tako se ne strinjam s tem, da so bili. izrečeni včeraj argumenti, ki 
sami za sebe sicer drže. Na podlagi takšnih in podobnih argumentov se gospo- 
darske reforme ne bi mogli lotiti. Vsak sektor potrošnje, gledano samo skozi 
njegovo ,prizmo, ima vse argumente, ker je vsaka potrošnja v eni ali drugi 
obliki ne vem kaiko argumentirana. Najbrž pa ne odločamo samo o parcialnih 
argumentih tega drugega sektorja potrošnje, ampak moramo zagotoviti določene 
splošne okvire. 

Zato dajemo ostavko, pri čemer Republiški zbor ne more idirugo, kot da jo 
sprejme. Seveda pa obstaja polno možnosti, da se v prihodnje v interesu same 
stvari le-te uskladijo in da tako učinkovito ugotovimo uresničitev takšne po- 
litike. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice! Mislim, da je 
predsednik Izvršnega sveta dovolj jasno obrazložil svoje stališče in zato pred- 
lagam, da republiški zbor sprejme ostavko Izvršnega sveta. Ah želi še kdo 
besedo? Besedo ima tovarišica Kristina Lovrenčič. 

Kristina Lovrenčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ne mislim 
razpravljati o ostavki. Izvršnega sveta, čeprav se osebno z Izvršnim svetom 
popolnoma strinjam, da se ta stvar zaostri, pač pa o nečem drugem. 

Mislim, da bi morah ocenjevati celotno sedanjo situacijo, razpravo in pole- 
miko okrog tega zakona s širšega stališča, in sicer s stališča, da se odpira s tem 
pravzaprav — in to ne z besedami, temveč praktično — proces uveljavljanja 
reforme v 'družbenih službah na področju, o katerem smo vsa leta nazaj zelo ve- 
liko govorih in dajali zelo veliko predlogov. To razpravljanje in odločanje je po 
mojem mnenju imelo veliko napako in pomanjkljivosti v tem, da smo ta pod- 
ročja več ali manj obravnavah parcialno s stališča njihovih lastnih potreb in 
želja, ne pa s stališča konfrontiranja teh družbenih služb v celoti z možnostmi 
našega gospodarstva. 

Prehajamo prav na področje, kjer bomo to morah napraviti., kajti to, da 
je bilo včeraj na vrsti zdravstvo, je čisto slučajno, ker je pač prišlo na vrstni 
red, zelo lahko pa bi bilo na vrsti tudi šolstvo. Kakor vem, so obstajali pred- 
logi in termini, že tudi za obravnavanje zakona o financiranju izobraževanja 
in vzgoje. Skupna seja obeh zborov bi utegnila — mogoče ne v isti obliki — 
nekatere elemente včerajšnje razprave prav tako prinesti. 
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Zato v tem ne vidim nič tragičnega, kot so nekateri tovariši rekli in tudi 
nič dramatičnega, ampak vidim predvsem pozitivno stvar. In ta pozitivna stvar 
je, da se moramo, kadar gre za reformo, pa naj bo na kateremkoli področju, 
jasno in odkrito pogovoriti. Ko govorimo o reformi, se ne moremo pogovarjati 
v rokavicah, ampak se lahko pogovarjamo samo z argumenti in protiargumenti. 
Ne moremo pa se pogovarjati z argumenti ločeno, ampak s takimi argumenti, ki 
se med seboj konfrontirajo. 

Zato pozdravljam, zelo pozdravljam takšno razpravo in takšen razplet, 
čeprav nam je morda osebno malo hudo, ko govorimo tu o zaupnici. Nikoli, 
še nismo govorili o zaupnici, kajti nikoli se te stvari niso tako zaostrile. Samo 
zavedajmo se nečesa: oe ne bi. biLo teh problemov, ne bi bilo reforme in ne bi 
bilo treba tako razpravljati. Zdaj pa žal moramo, če pa že moramo, potem 
pa izpeljimo stvari do konca, ker nam čisto nič dragega ne preostane. 

Mislim, da se boste tovariši vsi strinjali s tem: če bomo prišli pred volivce, 
pred državljane, z zelo jasnimi pogledi, če bomo tudi povedali, da vse želje 
državljanov ne bodo mogle biti izpolnjene, nam tega ne bodo zamerili, kot 
pa bi nam zamerili načelno govorjenje, obljubljanje, nejasno situacijo, kalno 
vodo — kot včasih pravimo v zasebnih pogovorih — iz katere potem ne veš, 
kaj bi lahko prišlo. 

Mogoče je bila nam, ki delamo na drugih specializiranih področjih, vče- 
rajšnja razprava tudi zelo koristen pouk, ko bomo obravnavali še področja, na 
katerih delamo in jih bomo prezentirali kot matični odbori in pa kot posamezni 
poslanci pred Skupščino, da bomo bolj gledali ne samo tiste trenutne potrebe, 
težave in želje tega področja, ampak, da bomo bolj skušali vse te potrebe in 
želje konfrontirati z našimi splošnimi materialnimi možnostmi. 

Ne bi zavlačevala, opozorila bi samo, da se bo to verjetno zgodilo sedaj, 
ko bomo razpravljali o šolstvu. In če lahko samo pet besed rečem o včerajšnji 
razpravi, bi predvsem zamerila tovarišem, ki so razpravljali, če tako rečem, 
z druge strani. Te druge strani ni, ker sedimo končno vsi na isti veji. Ko so 
razpravljali s pozicij težav in problemov zdravstvene službe — nekaterim nji- 
hovim argumentov ni kaj oporekati — so pozabili na eno stvar. Njihove kritike 
in pripombe so bile preveč usmerjene samo navzven, ne pa tudi, navznotraj, 
na tisto, kar bi sama služba lahko v tem kompleksu problemov storila. 

Podobno mislim,' da ne smemo iste napake narediti pri šolstvu, ko bomo 
razpravljali o problemih tega 'drugega važnega področja našega 'družbenega 
življenja. Morah bomo poleg tega, ko se bomo opredeljevali, koliko je 'družba 
sposobna za to področje 'dati, tako kot se bomo opredeljevali za vsa druga, tuđi 
pogledati, kaj bo ta služba lahko storila in kako se foo lahko vključila s svo- 
jimi prizadevanji, za racionalizacijo in za boljše izkoriščanje sredstev v splošne 
napore za reformo. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši, opozarjam, da na dnevnem 
redu ni splošna razparava. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Ce ne, prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obrav- 
navo in sklepanje o predlogu odloka o načinu razpolaganja s sredstvi SR Slo- 
venije za gradnjo osnovnih šol. 

Predlog O'dloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi predstavnik Izvršnega 



108 Republiški zbor 

sveta idiatij k predlogu še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima Tomo Mar- 
te! anc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot je znano, je republika v svojem proračunu lani in letos namenila blizu 
30 milijonov N dinarjev kot delež pri gradnji osnovnih šol v Sloveniji. 'S temi 
sredstvi smo zgradili ali pa še gradimo 15 osnovnih šol, oziroma smo adapti- 
rali, dokončali ah dozidah 18 osnovnošolskih objektov. Ta sredstva so bila 
naložena na poseben račun, pri Splošni gospodarski banki. Po določenih smer- 
nicah družbenega načrta za leto 1965 pa jih je banka dodeljevala kot delež 
republike, in sicer v obliki kredita tistim dotiranim občinam, ki so zagotovile 
znaten del lastne udeležbe in kjer1 so potrebe po osnovnih šolah bile najbolj 
pereče. 

Ker gre torej za odobrena posojila, bodo od teh kreditov začele dotekati 
anuitete, in sicer že v tem letu v višini 508 000 N dinarjev, v naslednjih letih 
pa okoli 2 milijona 380 000 N dinarjev letno. Status in način uporabe teh 
sredstev pa ni urejen, kajti z zakonom o proračunu za lansko in letošnje leto 
smo lahko uredili samo način in plačevanje odobrenih sredstev, ni pa rešeno 
vprašanje odplačevanja in uporabe anuitet v naslednjih letih. 

S predloženim odlokom torej predlagamo, kako naj bi v prihodnje upo- 
rabljali ta sredstva, ki jih (bodo dolžniki vračali kot anuitete. Smisel predloga 
je potemtakem v tem, da bi se povrnjene anuitete vplačevale prav tako na 
poseben račun pri Splošni gospodarski banki in bi se uporabljale za isti 
namen, za gradnjo osnovnih šol. Pri tem pa je nastalo vprašanje, kdo naj do- 
loča vidike za smotrno uporabo teh sredstev. V prvotnem osnutku je bilo 
predvideno, da naj bi to (bila tista republiška organizacija, ki skrbi za financi- 
ranje vzgoje in izobraževanja. Pri tem je bila mišljena predvsem organizacija, 
ki naj Ibi bila vzpostavljena z novim zakonom o financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja, se pravi republiška izobraževalna skuipnost. Ker pa zakon o financi- 
ranju vzgoje in izobraževanja Skupnosti še nimamo, je Izvršni svet predložil, 
naj bi to nalogo opravljal republiški sekretar za prosveto i,n kulturo v skladu 
s smernicami srednjeročnega družbenega načrta. 

ZakonodajnoHpravna komisija je k temu predlogu pristavila svoj amandma, 
ki to nalogo prenaša na Izvršni svet. Ta spreminjevalni predlog zakonodajno- 
pravne komisije Izvršni svet sprejema. 

Drugi spreminjevalni predlog k odloku je dal odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora. Njihov amandma po- 
stavlja zahtevo, naj bi se tako zbrana sredstva ne uporabljala za kritje že 
sprejetih obveznosti. Glede na to, da se sredstva od vplačanih anuitet zbirajo 
na posebnem računu in da je njihova uporaba namensko točno opredeljena, 
Izvršni svet meni, da ni potrebno vnašati takšnega amandmaja v predloženi 
odlok. Kolikor pa tudi Republiški Zbor meni drugače in podpira tak amandma, 
pa Izvršni svet ne nasprotuje temu. 

Glede na predložene spremembe je seveda nujno, da se spremeni .tudi 
zadnji stavek obrazložitve odloka. Ce dovolite, bi ustno obrazložil novo* for- 
mulacijo, ki, naj bi se glasila takole: 

Predlagamo, da bi dolžniki plačevali svoje obveznosti na poseben račun 
SR Slovenije pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Splošna gospodarska 
banka bi ta sredstva uporabljala za nadaljnje kreditiranje gradnje osnovnih 
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šol, in. sicer po smernicah, ki jih v skladu z družbenim platnom razvoja SR 
Slovenije v letih 1966 do 1970 določi Izvršni svet Skuipščine SR Slovenije. Pri 
tem bo Izvršni svet prvenstveno upošteval tiste primere, ko je potrebno gra^ 
diti šole zaradi nujne selitve in dotrajanih zgradb, zaradi, odprave druge in 
tretje izmene pouka v osnovnih šolah in zaradi migracijskih gibanj in koncen- 
tracije prebivalstva. Hkrati bo Izvršni svet računal tudi z lastnimi možnostmi 
občin-investitorjev. Ko bo sprejet novi zakon o financiranju vzgoje in izobražen 
vanja, se bo ta odlok, če bo to potrebno, uskladil z določbami tega zakona. 

Tovarišice in tovariši poslanci ! Predlagam, da foi z omenjenimi dopolnitvami 
Repulbliški zbor sprejel predloženi; odlok. 

Predsednik Tin e Remškar: Predlog odloka skupaj s pismenim amand- 
majem so obravnavali odbor za družbeni plan, finance in proračun, pristojni 
odbor, odbor za presveto in kulturo in pa zakonodajno-pravna komisija. Pri- 
stojni odbor in pa zakonodajno-pravna komisija sita dala zboru pismeni po- 
ročili. Ah želita poročevalca dati še ustno obrazložitev? 

Besedo ima Franc Klobučar. 

Franc Klobučar: Kot predstavnik odbora za družbeni plan in fi- 
nance ter proračun se na osnovi, obrazložitve, ki jo daje zakonodajno-pravna 
komisija o amandmaju k odloku O' načinu razpolaganja s sredstvi Socialistične 
republike Slovenije za gradnjo osnovnih šol, enako kot predstavnik Izvršnega 
sveta strinjaim z obrazložitvijo zafconodajno^pravne komisije. Strinjam se tudi 
s stališčem predstavnika Izvršnega sveta glede namenske uporabe sredstev, 
da ni potrebno, da v odloku še posebej opredeljujemo politiko uporablj^anja teh 
sredstev, ampak da ostanemo pri predlogu, ki ga daje predstavnik Izvršnega 
sveta. 

Predsednik Tine R e m s kar: To pomeni, da se odbor za družbeni 
plan, finance in proračun ne strinja z amandmajem odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Prosvetno^kulturnega zbora, ki se glasi: 'da se 
sredstva ne morejo uporatoljiarti za kritje že sprejetih pogodbenih obveznosti. 
(Da.) In Izvršni svet tudi ne? (Tudi ne.) Tovariš Tomo Martelanc, ti si prej 
pogojno postavil sprejetje tega amandmaja? 

Tomo Martelanc: Ni potrebno, ker je <to zajeto že v obrazložitvi. 

Predsednik Tine Remškar: Potem razumemo, da niti Izvršni, svet 
niti odbor za družbeni plan in finance ne sprejemata tega amandmaja. 

Pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče, 
zaključujem razpravo in dajetm predlog odloka na glasovanje. Kdor je za pred- 
lagani odlok, naj, prosim, dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o načinu 
razpolaganja s sredstvi SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol. 

Prehajamo na, 5. točko dnevnega reda, i,n sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in -dopolnitvah zakona o zdrav- 
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stvenem varstvu kmetov — borcev narodnoosvobodilne vojne in njihovih dru- 
žinskih članov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil Nado Majcen. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
dati k predlogu zakona ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovarišica Nada 
Majcen. 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! Številni podatki i,z 
različnih analiz, izdelanih pri proučevanju v zadnjih letih, so pokazale, da je 
zdravstveno stanje udeležencev narodnoosvobodilne vojne dokaj slabše kot se je 
do sedaj domnevalo. Še prav posebno se je to izkazalo pri kmetih-borcih, ki 
v povojnih leitih niso mogli dovolj skrbeti za svoje zdravje in za zidravje svojih 
družin, saj so bili v primerjavi z zaposlenimi borci NOV v precej slabšem po- 
ložaju. Da bi preprečili in omejili posledice, ki so na njihovem zdravju nastale 
in čimprej izboljšali njihov zdravstveni položaj, je republiška skupščina v letu 
1965 sprejela zakon o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev NOV in njihovih 
družinskih članov. 

Sprejeti zakon je dopolnjeval republiški zakon o zdravstvenem zavarovanju 
kmetijskih proizvajalcev, oziroma poznejši zakon o zdravstvenem, zavarovanju 
kmetov in dal tem udeležencem novo zdravstveno varstvo kot ga imajo za- 
posleni (delavci, in sioer tako, da plačuje stroške osnovnega zdravstvenega 
varstva republiški proračun. Preden je bil zakon sprejet, so pristojni organi in 
organizacije razpravljali predvsem o tem, kakšen obseg naj imajo predvidene 
pravice in katerim upravičencem naj se podelijo glede na dobo njihovega so- 
delovanja v osvobodilnem boju. Glede obsega pravic, da naj imajo kmetje- 
borci polno zdravstveno varstvo kot zaposleni delavci, ni bilo ugovorov. Mnenja 
pa so bila deljena glede kroga družinskih članov in dolžine sodelovanja v NOV. 
2e v predhodnih razpravah je prišlo do izraza vprašanje, če je pravilno pri- 
znati popolno zdravstveno varstvo vsem v skupnem gospodinjstvu živečim 
družinskim članom to je zakoncem, otrokom, staršem in drugim sorodnikom, 
in tistim krnetom-boroem, ki so bih le kratek čas v NOV. Za začetni datum 
sodelovanja je bilo predlaganih več datumov, med njiimi predvsem 9. 9. 1943, 
torej enako kot to določa temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju, in 
31. 12. 1944. Mnenja, ki so pozneje v razpravah prevladovala, so zagovarjala 
stališče, da naj se začetek sodelovanja ne predpisuje in naj se zahteva le pogoj 
taksnega sodelovanja v NOV, ki je sicer potreben za priznanje dvojne dobe. 
V razpravah je bilo vedno poudarjeno, da moramo v Socialistični republiki 
Sloveniji v najkrajšem času omogočite pridobitev pravic do zdravstvenega var- 
stva vsem prebivalcem. Predloženi zakon pa naj bi v tem smislu prvi dopolnil 
tedanjo ureditev na tem področju. 

Po uveljavitvi zakona so začele pristojne komisije pospešeno reševati vloge 
kmetov za priznanje dvojne dobe, sorazmerno s tem pa je začelo naraščati šte- 
vilo nosilcev in uživalcev tega zavarovanja. Do meseca septembra letošnjega 
leta srno imeli v Sloveniji že več kot 42 000 upravičencev. Zlasti močno je 
naraščalo število družinskih članov, in sicer na 30 323, dočim je bilo število 
upravičencev na podlagi dvojne dobe le 12 600.. 

Ob sprejemanju zakona je bilo predvideno, da bomo iimeli v Sloveniji po 
končanem priznavanju dvojne dobe, po 185. členu temeljnega zakona o po- 
kojninskem zavarovanju, ki določa kot skrajni rok za uveljavitev 31. 12. le- 
tošnjega leta, približno 15 000 nosilcev tega zavarovanja in 45 000 njihovih 
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družinskih članov, za kar je bilo v republiškem proračunu predvideno 3 440 000 
novih dinarjev. Pri urejanju zadev zdravstvenega varstva kmetov — borcev po 
sprejetem zakonu je začelo nesorazmerno naraščati število upravičencev. Pred- 
vsem gre za kmete, ki so uveljavili in še uveljavljajo dvojno dobo za zelo 
kratek čas pred koncem vojne, v nekaterih primerih celo le za nekaj dni pred 
15. 5. 1945. Primerjave med pokrajinami naše republike so pokazale, da je 
upravičencev sorazmerno znatno manj prav tam, kjer je prebivalstvo med NOV 
v večini, sodelovalo v NOV in da število upravičencev z nekaj dnevnim sode- 
lovanjem zelo narašča. 

Uveljavljanje pravic po teim zakonu je postalo politični problem, ker ude- 
leženci NOV pri obravnavanju tega problema ne soglašajo z zakonsko ureditvijo. 
Prevladalo je mnenje, da je dosedanja ureditev zdravstvenega varstva kmetov — 
borcev nepravična in politično nevzdržna, čeprav pri tem ne upoštevamo ma- 
terialnih bremen republike, ki jih daje za ta namen. 

Javno mnenje je, da pravic po zakonu o zdravstvenem varstvu kmetov- 
borcev ne more dobiti kmet, ki je v NOV sodeloval le nekaj tednov ali celo 
samo nekaj dni in da je zato treba časovno določiti obseg sodelovanja in sedanji 
zakon spremeniti. 

Glede družinskih članov, ki imajo pravico po nosilcih zavarovanja, sedanje 
razprave občanov dokazujejo, da je treba krog upravičencev zožiti. Po sedanjem 
zakonu uživajo pravico po nosilcu ne le zakonec in otroci, ampak tudi bližnje 
in daljne sorodstvo, ki živi z nosilcem v skupnem gospodinjstvu. Ker gre za 
pravice, ki izvirajo iz udeležbe v NOV, naj se torej omejijo le na udeleženca, 
njegovega zakonca in njune otroke. 

Za pridobitev statusa kmeta-borca zahteva današnji predlog zakona ne- 
prekinjeno sodelovanje, ki se šteje v dvojnem trajanju najmanj od 1. januarja 
do 15. maja 1945. S tem še vedno odstopamo od določb temeljnega zakona o 
pokojninskem zavarovanju, vendar je omejitev tega kriterija razumljiva, ker je 
pravica do zdravstvenega varstva po obsegu in učinku manjša, kot pravica po 
temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju. 

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu krnetov-borcev NOV in njihovih 
družinskih članov fiskalno nima velikega učinka, saj bodo zaradi ožjega kroga 
upravičencev in izločitve nekaterih dosedanjih uživalcev pravic obveznosti re- 
publike le nekoliko manjše, približno za 600 tisoč novih dinarjev. Zakon, s 
katerim soglaša tudi Zveza združenj borcev NOV, bo odpravil le nepravilnosti, 
ki jih je povzročil do sedaj veljavni zakon in politične probleme, ki so v zvezi 
s tem nastali. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam tovarišem poslancem, da predlog za- 
kona sprejmejo. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za zdravstvo in socialno politiko in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in 
komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita poročevalca še ustno po- 
ročati,? (Ne.) 

Pričenjam razpravo'. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče 
razpravljati, 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? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zlbor predlog zakona o spremembah in 'do- 
polnitvah zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev NOV in njihovih 
družinskih članov sprejel. 

Prekinjam sejo, ki jo bomo nadaljevali čez pol ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.35 in se je nadaljevala ob 11.10.) 

Predsednik Tine Remškar: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 
6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o pred- 
logu zakona o določitvi skrbniškega organa. 

Predlog zakona je Skupščini, SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil tovarišioo Nado Majcen. Ali želi predstavnik Iz- 
vršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Hvala. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za zdravstveno in socialno politiko 
in zakonodajno-piravna komisija. Oba sta dala pismeni poročili. Ali želita po- 
ročevalca dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) če ne želi nihče besedo, 
dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko! (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, (da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o dolo- 
čitvi skrbniškega organa. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri 
zasebnih (delodajalcih. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predloži,! Izvršni svet in za 
svojega predstavnika določil tovarišioo Erno Podbregar. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno Obrazložitev? (Zeli.) Prosim. 
Besedo ima tovarišica Erna Podbregar. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagani zakon 
o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih, ureja delovna 
razmerja med delavci in občani, ki si po 22. členu zvezne ustave priddbivajo 
dohodek s tem, (da opravljajo z osebnim delom in s svojimi delovnimi sredstvi 
kmetijsko, obrtno in (drugo storitveno ali podobno dejavnost. Ustava izrecno 
dovoljuje, da se sme na navedenih področjih, ob pogojih, ki jih določa zakon, 
uporabljati dopolnilno (delo <dnugih oš^b. Pri tem pa nastajajo med (dvema part- 
nerjema delovna razmerja, ki jih ne ureja temeljni zakon o (delovnih razmerjih, 
temveč jih temeljni zakon zaradi njihove specifičnosti prepušča urejanju re- 
publiške zakonodaje. Konkretno gre za (delovna razmerja delavcev, ki delajo 
pri samostojnih obrtnikih, samostojnih gostincih, zasebnih kmetijskih gospodar- 
jih ali v svojstvu gospodinjske pomočnice, postrežnice, hišnika in podobno. 
Ocenjuje se, (da je v Sloveniji pri zasebnih delodajalcih zaposlenih okoli 12 000 
delavcev. Predlog zakona poskuša z ustreznimi zakonskimi določili zagotoviti 
delavcem), ki! 'delajo pri zasebnih delodajalcih, tak položaj, iki bo v okviru 
objektivnih možnosti zlasti glede delovnih razmer ter materialnih i,n socialnih 
pravic čimbolj usklajen s položajem delavcev, ki delajo v delovnih organizacijah. 
Predvsem mora zaikon zagotoviti dovolj učinkovito delovno pravno varstvo. 
Hkrati pa se predlog zakona zavzema tudi za rešitve, ki naj bi pozitivno vplivale 
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na razvoj zasebnih dejavnosti, zlasti obrtništva, gostinstva in. storitvenih de- 
javnosti nasploh. Zakon torej ureja izredno pomembno in občutljivo področje, 
kar zahteva takšnih rešitev, da z njimi ne bi zavrgli možnosti in interesa 
zaposlovanja pri zasebnih delodajalcih, in s tem razvoja zasebnih dejavnosti, ki 
so za družbeni in osebni standard delovnega človeka posebnega pomena. 

V predlaganih zakonskih rešitvah smo poskušali upoštevati vse tiste spe- 
cifičnosti, ki so karakteristične za to vrsto delovnih razmerij in tudi za vse 
tiste predloge in pripombe, ki so bile predlagane že v razpravi o tezah zakona, 
kakor tudi v razpravah o predlogu zakona, in ki so šle za tem, da bi za po- 
samezna vprašanja,, značilna za 'delovna razmerja delavcev zaposlenih pri za- 
sebnih delodajalcih, našli čimbolj ustrezne rešitve. 

Izhajajoč iz te predpostavke, je Izvršni svet Slovenije sprejel tudi vse 
amandmaje, razen amandmaja k 40. členu predloga zakona, oziroma k 38. členu 
prečiščenega besedila predloga zakona, ki sta jih sprejela odbor za delo in 
socialno zavarovanje Republiškega zbor a in odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora na njuni skupni seji. 

Z amandmajem k 40. oziroma 38. členu predloga zakona se predlaga, da se 
črta odstavek oziroma besedilo zakona, s katerim se določa, da zasebni delo- 
dajalec kmetijskemu delavcu, oziroma gospodinjski pomočnici, ki živi z njim 
v skupnem gospodinjstvu, lahko odpove delovno razmerje, če traja njegova 
bolezen več kot mesec dm. 

Taka ureditev je bila v predlogu zakona predvidena glede na pomembnosti, 
ki nastopajo v delovnih razmerjih pri delavcih, ki živijo v gospodarski skup- 
nosti z zasebnim delodajalcem. 

Odbor za delo in socialno zavarovanje je predlagani amandma utemeljil s 
tem, da bi bila taka določba v nasprotju z določbo 107. člena temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih in v škodo prizadetega delavca. Izvršni svet Slovenije se 
sicer strinja, da se v citiranem členu črta 1. odstavek, kot to predlaga odbor za 
delo in socialno zavarovanje, vendar pod pogojem, da se dopolni., besedilo prej- 
šnjega drugega oziroma sedanjega prvega odstavka citiranega člena, ki naj bi 
se glasil takole: »Kmetijski delavec, oziroma gospodinjska pomočnica, ki imata 
kot prejemek v naravi pri zasebnem delodajalcu stanovanje in hrano, oziroma 
samo stanovanje, obdrži, na svojo zahtevo te pravice za prvi mesec bolezni. 
Zasebni delodajalec pa mu za ta čas lahko preskrbi primerno oskrbo drugod. 
V primeru iz prejšnjega odstavka mora kmetijski delavec oziroma gospodinjska 
pomočnica povrniti, zasebnemu delodajalcu stroške oskrbe v višini vrednosti 
oskrbe, določeno z delovno pogodbo. Kmetijski delavec ali gospodinjska po- 
močnica, ki ne živi v gospodinjski skupnosti z -delodajalcem, ima v primeru 
bolezni, iste pravice iz socialnega zlasti pa zdravstvenega zavarovanja kot jih 
imajo delovni ljudje, ki delajo v 'delovnih organizacijah.« Kmetijski delavec ali 
gospodinjska pomočnica, ki živi v skupnem gospodinjstvu z delodajalcem, pa 
bi, po tako dopolnjenem besedilu za prvi mesec imel poleg tega še pravico 'do 
stanovanja in hrane, oziroma samo stanovanja in bi mu ta pravica začasno, to je 
do ozdravitve, prenehala šele po prvem mesecu bolezni, ostali pa bi še ves čas 
bolezni kot drugi delavci v delovnem razmerju. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam zboru, da s tako dopolnitvijo pred- 
lagani zakon sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Predlog zakona sta obravnavala 
odbor za delo in socialno zavarovanje in zakonodajno-pravna komisija. Oba 

s 
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sta dala pismeni posrečili. Ali želita poročevalca predlog zakona še ustalo ob- 
razložiti? (Da.) Prosija. 

Savo Sifrer: Odbor sprejema amandma Izvršnega sveta k 40. k 45. a 
členu. 

Predsednik Tine Remškar: Kaj pa zakonodajno-pravna komisija? 
Se z amandmajem strinja? 

Savo Šifrer: Zakonodajno-pravna komisija se z amandmajem strinja. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenj am raapravo. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Ker se nihče ne javlja k razpravi, zaključujem razpravo in dajem pred- 
log zakona na glasovanje. Prosim, kdtxr je za zakon, naj dvigne roko? (Vsi po- 
slanci dvignejo roko.) Je kdo- proti? (Nihče.) Se je fcdlo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotaivljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
delovnih razmerjih 'delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu odloka o prenosu obveznosti okrajev iz danih garancij, 
obveznosti iz investicijskih posojil in drugih obveznosti okrajev. 

Izrvršini svet je predlog odloka z dopisom, z dne 1. 12. 1966 umaknil in 
predložil Skupščini nov predlog zakona o prenosu obveznosti okrajev. Kot 
svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda je Izvršni svet določil Rudija 
Cačijnoviča. V razpravi Ibo sodelovala še tovarišica Dragica Dekleva. Ali želi 
predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Da.) 
Prosim. Besedo ima tovariš Rudi Čačinovič. 

Rudi Čačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ustaprai zakon o 
odpravi okrajev v Socialistični republiki Sloveniji z dne 12. marca 1965 in zakon 
za izvedbo odprave okrajev v Socialistični republiki Sloveniji predvidevata 
način odprave okrajev in razdelitev obveznosti okrajev med občine in republiko. 

Zakon za izvedbo odprave okrajev v Socialistični republiki Sloveniji pa še 
posebej predvideva v 9. členu, da se obveznosti iz investicijskih posojil in 
druge obveznosti okraja, ki se ne morejo razdeliti po določbah samega zakona, 
prenesejo na prizadete občine in Socialistično republiko Slovenijo s posebnim 
aktom Skupščine SR Slovenije. Predlog tega prenosa oziroma ta posebni akt, 
ki je sedaj pred varni, je pripravila posebna komisija za pripravo predloga o 
prenosu obveznosti okrajev na občine in SR Slovenijo*, ki jo je imenoval, na 
podlagi 9. člena omenjenega zakona o likvidaciji okrajev v SR Sloveniji Izr- 
vršni svet. 

Na podlagi ugotovitev obstoječih obveznosti; okrajev ter na podlagi razprav 
okrajnih komisij s prizadetimi občinskimi skupščinami je komisija, ki jo je 
imenoval Izvršni svet, pripravila predlog prenosa okrajnih obveznosti in ga 
predložila v razpravo Izvršnemu svetu. Izvršni svet je v večjih razpravah 
obravnaval predlog komisije. Predvsem je Izvršni svet poudarjal potrebo, da 
mora komisija pri izdelavi predloga uporabljati, enotne kriterije za prenos vseh 
obveznosti okrajev. 

izvršni svet je bil mnenja, da bi bil predlog, ki ne bi bil grajen na določenih 
enotnih kriterijih, ne le nenačelen, temveč tudi nepravilen, ker bi na neena- 
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kopraven način obremenjeval bodisi občinske skupščine bodisi republiška sred- 
stva. Smernice, po katerih se je Izvršni, svet pri svoji odločitvi ravnal, so 
podrobneje navedene v obrazložitvi, ki ste jo prejeli obenem z besedilom pred- 
loga zakona samega in jith ne bi podrobneje razlagal. Te smernice je komisija 
za pripravo predlogov upoštevala in so podlaga za predlog zakona, ki je pred 
vami. Vsi ti kriteriji in smernice so v obrazložitvi podrobno razčlenjeni. Pred- 
lagani zakon zajema vse do sedaj znane obveznosti bivših okrajev tako iz 
naslova posojil kot tudi iz danih garancij,. Izvršni svet si je prizadeval, da bi 
lahko predložil Skupščini tak predlog prenosa okrajnih obveznosti, ki bi bil 
kar najbolj usklajen z vsemi prizadetima,, to je z republiko in občinskimi skup- 
ščinami. Zaradi tega je Izvršni svet predložil predlog vsem občinskim skupščinam 
in razpravljal z njimi na skupnem sestanku, na različnih področnih sestankih, 
prav tako pa tudi posebej, s posameznimi občinskimi skupščinami, kjer so bili 
ugovori proti, predlagani razdelitvi obveznosti. Pri tem moramo ugotoviti, da ni 
bilo načelnih protivljenj, temveč so bili. ugovori utemeljevani predvsem s sta- 
lišča finančne situacije, v kateri se ta ali, ona občina nahaja. Take ugovore so 
dale občinske skupščine Koper, Piran, Dravograd in Ormož. Ne glede na težave, 
ki bi lahko nastale v proračunih omenjenih občin, je bil Izvršni svet mnenja, 
da to ne more biti razlog, da bi odstopili od načelnih smernic oziroma krite- 
rijev, po katerih so bile tudi, na 'druge občinske skupščine prenesene enakovredne 
obveznosti bivših okrajev. Ta svoja stališča je iz,vršni svet argumentiral tudi na 
odboru za družbeni plan, finance in proračun, ki je kot je razvidno iz njegovega 
poročila,, te argumente v polni meri upošteval in jih podpira. 

Predlog, ki je pred vaimi, je bil usklajen tudi s pripombami zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine. Izvršni svet je tako na skupnih obravnavah s pred- 
stavniki občinskih skupščin kot tudi v razgovorih s predstavniki, omenjenih 
štirih občinskih skupščin izrazil svojo polno pripravljenost, da bo, ne glede na 
načelno razmejitev obveznosti kot jo predvideva zakonski predlog, pri kon- 
kretnem obravnavanju sodeloval z občinskimi skupščinami in skušal pri re- 
ševanju konkretnih problemov doseči angažiranje rezerv gospodarskih orgar- 
nizacij iz sredstev bank in eventualno druge rešitve. Pri tem je bil tudi mnenja, 
da lahko posamezne občinske skupščine s polnim angažiranjem v veliki meri 
še zmanjšajo nekatere obveznosti, ki so jih v zvezi z nekaterimi objekti za- 
pustili okraji, predvsem z večjim ovrednotenjem sredlstev, s katerimi nekatere 
likvidirane ali še obstoječe gospodarske organizacije razpolagajo. 

Pri tem naj poudarim,, da je znan obseg angažiranih sredstev, s katerimi 
razpolaga republika in da bi bilo reševanje dodatnih obveznosti ne glede na 
načelnost sprejemanja dodatnih obveznosti in ne glede na načelnost reševanja 
obveznosti okrajev tudi iz materialnih razlogov nemogoče. Poleg tega pa so 
obveznosti republike po predlogu že izredno velike, saj prevzema republika 
obveznosti tudi pri objektih v omenjenih štirih občinah in sicer tiste, ki 
jih je že nekdaj direktno prevzela. 

Ob koncu bi rad še pojasnil, zakaj sedanji zakonski predlog ni bil Skup- 
ščini predložen že prej.. Deloma sem zamudo že pojasnil z željo Izvršnega sveta, 
da v polni meri konsultira vse občinske skupščine in da je hotel doseči tak spo- 
razum o razdelitvi okrajnih obveznosti, ki bi, bil čimbolj usklajen z interesi občin 
in republike. Predpriprave pa so trajale precej časa zaradi, tega, ker je bila 
potrebna dokumentacija Obveznosti nekaterih okrajev neurejena in jo je bilo 
potrebno zbrati, urediti in preverjati z občinskimi, skupščinami in bankami. To 
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pojasnilo dajem .glede na nekatera vprašanja, med drugim tudi na poslansko 
vprašanje poslanca tovariša Gorenca. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da zbor predlagani zakon sprejme 
v besedilu kot ga je predložil Izvršni svet. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog odloka, kakor tudi predlog za- 
kona je obravnaval kot pristojni odlbor odbor za družbeni plan, finance in 
proračun, ki je zboru predložil pismeno poročilo. Predlog odloka in predlog 
zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pratvna komisija, ki je tudi zboru 
predložila pismeno poročilo. 

Ali želita poročevalca odbora, oziroma komisije, predlog zakona še ustno 
obrazložiti? (Ne želita). Ker ne želita, pričenjam razpravo. Prosim kdo želi 
besedo? Besedo ima Plinio Tomasin. 

Plini o Tomasin: Na podlagi 101. člena začasnega poslovnika Re- 
publiškega zbora Skupščine SRS predlagam amandma k 2. točki 3. člena in k 
5. ter 7. točki 4. člena pod d) predloga zakona o prenosu obveznosti okraja in 
sicer: 

-da se -druga točka 3. člena spremeni tako, da se povečajo obveznosti re- 
publike od zneska 7 138 936 N dinarjev na 10 714 569 N dinarjev, ali za 3 575 632 
N dinarj'ev. 

Drugo, da se 5. točka 4. člena pod b) spremeni tako, da se obveznosti 
občine Koper zmanjšalo- od zneska 11 613 858 N dinarjev na 9 951 858 N dinarjev, 
ali za 1 680 000 N dinarjev. 

7. točka istega člena pod b) pa tako, da se obveznosti občine Piran zmanj- 
šajo od zneska 2 190 508 N dinarjev na 297 757 N dinarjev, ali za 1 895 632 
N dinarjev. 

Obrazložitev. Navedeni zneski se nanašajo na naslednje obveznosti, ki naj 
bi bile v smislu predloga prenesene na občini Koper in Piran, in sicer a) 
Fructus Koper v prisilni likvidaciji za obratna sredstva, b) ladjedelnica Piran 
v prisilni likvidaciji za dbratna sredstva, 

Prenos navedenih obveznosti na občine ni utemeljen iz naslednjih razlogov: 
Vse naštete obveznosti so nastale iz naslova garancij, ki jih je izdal v času 
svojega obstoja okraj Koper, to je med 1958. in 1961. letom. Obveznosti so 
nastale s prisilno likvidacijo Fruktusa dne 22. 6. 1963, in ladjedelnice dne 
7. 2. 1964, to je pred sprejetjem zakona o odpravi okrajev. 

Kreditna banka je vse svoje terjatve proti bivšemu okraju Koper kot po- 
roku iztožila pred odpravo okraja. Pravnomočni plačilni nalog Okrožnega go- 
spodarskega sodišča Koper je bil izdan pod številko P. 400/65 'dne 2. 3. 1965. 

Smatramo, da se te obveznosti ne morejo prenesti na občino Koper oziroma 
Piran iz naslednjih razlogov: Po določilu 5. člena zakona o določitvi dopolnilnih 
sredstev občinam in o zagotovitvi finančnih sredstev okrajem z -dne 12. 2. 1965 
Ur. list SRS št. 7/65, je proračunske potrebe okraja v letu 1965 financirala 
republika. Zgoraj navedene obveznosti okraja so bile še pred njegovo O'dpravo 
izvršljive. Na podlagi 19. člena zakona za izvedbo odprave okrajev v republiki 
Sloveniji Ur. list SRS, št. 10/65 bi morala komisija v smislu 8. člena tega 
zakona vnesti v svoj predračun tudi sredstva za plačilo teh obveznosti. 

Iz tega sledi, ida je bila republika po svojih lastnih predpisih že takrat 
dolžna zagotoviti sredstva za plačilo obveznosti vseh odpravljenih okrajev. Med 
njimi tudi terjatev Kreditne banke Koper proti okraju Koper. 
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Nesporno je, da so delovne organizacij e, iz katerih izhajajo te obveznosti, 
prišle v prisilno likvidacijo'. To ima za posledico, da ta sredstva niso v ničemer 
prispevala k izboljšanju gospodarskega položaja občin Koper in Piran. 

Principialno izhodišče predlagatelja zakona pa je, da se na občine prenašajo 
obveznosti, ki izvirajo iz gospodarskih investicij, ki so bile vložene v posamezne 
gospodarske organizacije, smatrajoč pri, tem, da so taka vlaganja koristila 
za izboljšanje gospodarskega položaja občine. 

Hkrati zastavljam še eno vprašanje. V skupščinski informaciji št. 43 je 
rečeno, da je bilo na 80. seji zakonodajno-pravne komisije -dne 17. 11. 1966 
govora o predlogu odgovora na predlog Kreditne banke Koper Ustavnemu so- 
dišču Socialistične republike Slovenije, da oceni ustavnost in zakonitost do- 
ločbe glede tega člena zakona za izvedbo odprave okrajev v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Predsednik Tine Remškar: Poleg tega amandmaja smo prejeli tudi 
amandma tovarišice Magde Kočar in amandma poslanca Zlatka Kovačiča. Ali 
želi še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 

Če ni razprave, prehajamo na razpravo o predloženih amandmajih. Dajem 
v razpravo amandma poslanca Tomasina Plinija in prosim, da se o amandmaju 
najprej izjavi predstavnik Izvršnega sveta. Besedo ima Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet pozna 
argumente, ki jih je sedaj navedel (poslanec tovariš Tomasin. Sam sem že v 
svojem izvajanju dejal, da je Izvršni svet ostal na načelnem stališču, ki ga 
edino lahko zagovarja, ker gre pravzaprav za enakovrstne obveznosti, ki so jih 
prevzele tudi druge občine. Izvršni, svet je pripravljen sodelovati v tem kon- 
kretnem primeru z občino Koper, ne more pa sprejeti in ne sprejema tega 
amandmaja. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim še predstavnika odbora za druž- 
beni, plan, finance in proračun, da se izjavi. Besedo ima Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Ta zakonski predlog, 
ki je pred nami, zajema preko 1600 primerov. Moram podčrtati tovariši poslanci, 
da to niso samo obveznosti štirih okrajev, ki so oib času ukinjanja okrajev 
obstojali, ampak so to obveznosti okrajev, ki so obstojali zadnjih 10 do 15 let. 

Časovno tako odmaknjene obveznosti, ki so nastale ob različnih pogojih in 
potrebah, in obstoj takšnega števila politično-teritorialnih skupnosti so jasno 
zahtevali določena stališča in principe, po katerih naj bi se te obveznosti de- 
lile med občine in republiko. 

Naš odbor je, ko je razpravljal o predloženem zakonu, na dveh sejah 
v bistvu razpravljal samo o principih in je hotel te principe tako prilagoditi, 
da bi čimbolj ustrezali pogojem. Na kraju je prišel do zaključka, da se osnovna 
stališča, katera je postavil Izvršni svet, ne da spremeniti in jih je osvojil. Glede 
na to moram v imenu našega odbora odkloniti amandma, ki ga je dal našemu 
zboru poslanec iz Kopra. Prepričan sem, da se bo Izvršni svet, kakor je obljubil, 
zavzel za ta problem tako, da bo čim hitreje in čim uspešneje rešen. Hvala. 

Predsednik Tine Remškar: Besedo ima tovariš Niko Belopavlovič. 
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Niko Belopavlovič: V celoti se strinjam s predstavnikom Izvršnega 
sveta in s poročevalcem odbora. Kolikor bomo na današnji seji sprejeli ka- 
terikoli predloženi amandma, 'bo prišlo do nesorazmerja med posameznimi ob- 
činami. Ker so prizadete skoraj vse dbčine, mislim, da je edini način, da pro- 
blem rešimo tako, da sprejmemo predlog akta v taki obliki, kot ga je predložil 
Izvršni svet; dolžnost Izvršnega sveta pa je, da v posameznih izredno kritičnih 
primerih sodeluje z občinami. Glede na to podpiram predlog, tak kot je pred- 
ložen in se strinjam z obrazložitvijo odbora in predstavnika Izvršnega sveta. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Mirko* Remec. 

Mirko Remec: Amandma, ki ga je dal tovariš Plinio Tomasin, ne na- 
sprotuje načelnim izhodiščem, na podlagi katerih je urejen prenos obveznosti 
odpravljenih okrajev in ki jih je dal komisiji za pripravo predloga Izvršni 
svet. Amandma temelji namreč na nespornem dejstvu, da je bila obveznost, ki 
se sedaj prenaša na občinsko skupščino Koper in občinsko skupščino Piran, 
po kreditni banki, Koper iztožena in da je bil dan plačilni nalog za poravnavo 
teh obveznosti s strani Okrožnega gospodarskega sodišča še pred odpravo 
okrajev v Socialistični republiki Sloveniji, to je dne 2. 3. 1965. Zato postavljam 
vprašanje, ali je komisija za likvidacijo, konkretno okraja Koper, poslovala v 
skladu s takrat veljavnimi predpisi, ko vidimo, da ni poravnala zapadle iztožene 
obveznosti? Prosim, če bi lahko predstavnik Izvršnega sveta na to odgovoril. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedoi? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne želi nihče besede, dajem, predloženi amandma na glasovanje. Kdor 
je za amandma, naj prosim dvigne roko. (5 poslancev dvigne rofco>.) Je kdo proti? 
(Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da predloženi amandma ni sprejet. 
Prehajamo na razpravo o amandmaju poslanke Magde Kočar. Amandma 

ste prejeli. Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amandmaju. 
Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovairišice in tovariši poslanci! Amandma, ki ga je 
dala tovarišica Kočar, je pravzaprav vprašanje, ki so ga doslej reševali, na vseh 
področjih neposredno prizadeti in zainteresirani sami. Mi nismo nikjer inter- 
venirali, ko so bila odprta vprašanja raznih gasilskih domov in podobno, ker 
so to prizadeti sami uredili. Izvršni, svet je imel idva sestanka na celjskem pod- 
ročju. Takrat je bilo rečeno, da smatramo, da se lahko prizadete občine in 
zainteresirani sami o tem sporazumejo in da ne bi bilo potrebno, da z nekim 
aktom tako ali 'drugače vplivamo na samo razdelitev, čeprav niti Izvršni svet 
nima ničesar proti temu, da se stvari rešijo tako, kakor tovarišica Kočarjeva 
tukaj predlaga, Glede na to amandmaje tovarišice Magde Kočar v imenu Izvrš- 
nega sveta ne sprejemam. 

Predsednik Tine Remlškar : ' Prosim predstavnika odbora, da pove 
stališče odbora Besedo ima tovariš Miran Cvenk. 

Miran Cvenk: Tovarišice in tovariši poslanci! Z obrazložitvijo pred- 
stavnika Izvršnega sveta se v celoti strinjam, Kolikor pa bi ta amandma 
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sprejeli, bi bilo potrebno poprej razpravljati tudi s predstavniki občin, ki so 
navadtene v .amandmaju, da bi, ugotovili ali so argumenti, s katerimi nastopa 
tovarišica poslanka, docela utemeljeni ali ne. V celoti se strinjam s predstav- 
nikom Izvršnega sveta in v imenu odbora izjavljam, da odbor tega amandmaja 
ne sprejema. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovarišica 
Magda Kočar. 

Magda Kočar: Amandma, ki je bil predložen, ima tudi pismeno- obraz- 
ložitev, vendar mi dovolite, da dam še nekaj ustnih pojasnil. Imam za dolžnost, 
da posredujem republiški -skupščini stališče odbornikov občinske skupščine 
Celje in njihovo mnenje o tem problemu. Na skupščino občine Celje je bilo 
poleg ostalih obveznosti prenesenih še 280 milijonov starih dinarjev obveznosti, 
to je posojila, ki ga je bivši okraj Celje najel za rekonstrukcijo celjske bolnice, 
vendar pa bolnica ne služi samo potrebam celjske občine kot take, ampak 
potrebam celotnega bivšega okraja Celje. 

Občinska skupščina Celje je na svoji seji 25. decembra preteklega leta 
ziavzela odklonilno stališče do take obremenitve in že prej navedenega razloga, 
ker služi bolnica celotnemu področju. Po izračunih, ki so bili narejeni, je celjska 
bolnica v preteklem letu imela komaj 32 ®/# pacientov iz Območja Celje, vseh 
ostalih 68 %> pacientov pa je (bilo iz ostalih desetih občin iz celjskega področja. 
Zato menim, da je logično, da nosijo stroške za rekonstrukcijo bolnice vse 
občine v sorazmerju s številom njihovih pacientov, ne pa da se obremenjuje 
samo celjska občina. 

Smatramo, da je to pošteno in pravično in s tem ne obremenjujemo repu- 
blike, vendiar gre tu za enakopraven odnos in razdelitev teh obveznosti med 
posameznimi, občinami. Predlagani amandma je bil dan zaradi tega, ker dogo- 
vora na prostovoljni osnovi, ni mogoče doseči, kajti nobena občina prostovoljno 
ne odstopa drugi občini nobenih sredstev. Zaradi tega, da bi se ta problem 
zakonsko rešil, sem predložila amandma, od katerega ne morem odstopiti in pro- 
sim tovariša predsednika, da ga da na glasovanje. Hvala, lepa! 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi še besedo o amandmaju? 
Besedo ima Radoslav Jonak,. 

Radoslav Jonak: Podprl bi amandma tovarišice Magde Kočarjeve. 
Z amandmajem se dejansko ne obremenjuje republike, temveč gre za no- 

tranjo razdelitev. V Celju je situacija v zvezi z bolnico drugačna kot v Ljubljani 
ali M.airiboru. Bivša Okrajna skupščina je namreč najela posojilo in ga dala 
bolnici kot dotacijo s pogojem, da v lanskem in letošnjem letu aktivira svoje 
kapacitete, kar je bilo tudi storjeno. V Ljubljani in Mariboru pa je stvar dru- 
gačna, saj so se investitorji vtnapraj dogovarjali z občinami in dirugkni partnerji, 
koliko bo kdo financiral, medtem, ko je šlo v Celju to v obratni, smeri. Kapa- 
citete so aktivirane, vsa bremena za te investicije pa nosi celjska občina, čeprav 
služi 'bolnica občanom celotnega bivšega celjskega okraja. Govoril sem tudi, s 
poslanci iz drugih prizadetih občin in sami priznavajo-, da to res ni pošteno. 
V Celju sta bila dva sestanka s predsedniki občinskih skupščin. Na teh sestankih 
smo odstotke, ki so v amandmaju predloženi, prodiskutirali in v glavnem, riazen 
predstavnika občine Brežice, ni izračunom nihče oporekal, kasneje se je tudi 
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predstavnik občine Brežice z izračunom strinjal, ko je namreč ugotovil, da nosi 
vsaka občina le tolikšen odstotek stroškov, kolikor povprečno njeni občani kori- 
stijo kapacitete bolnice. 

Dne 21. aprila 1966. leta je bil v Celju sestanek tudi s predstavniki Izvršnega 
sveta. Udeležila sita se ga člana Izvršnega sveta Rudi Čačinovič in inž. Viktor 
Kotnik, poleg njiju pa še Konrad Grilc, Sveto Kobal, Erna Podbregar in 
inž. Marjan Prezelj. Na tem sestanku je bilo rešenih več spornih zadev, razen 
celjske bolnice. Imam v rokah tudi citat iz stenografskih zapiskov tega raz- 
govora, kjer se inž. Viktor Kotnik sitrinja s tem, da je Obveznost celjske občine 
glede anuitet za celjsko bolnico problematična. 

Po tem sestanku je bil ponovno sestanek s predsedniki in podpredsedniki 
občin ter je bilo dogovorjeno, da naj reši vprašanje celjske bolnišnice republika 
s svojim predpisom. 

Vse to je bilo že narejeno in mnenja sem, da na podlagi sporazuma pro- 
blema ne bomo mogli rešiti. Občina Celje je v težkem položaju. Na eni strani 
mora plačevati stroške, po drugi strani pa ne more ničesar storiti, da bi 
stroške zmanjšala, saj ne more bolnice za občane iz ostalih področij enostavno 
zapreti. Glede na to sem mnenja, da bi bilo pravilno, da amandma sprejmemo 
in s tem problem rešimo. 

Kolikor pa amandma ne bo sprejet, prosim Izvršni svet, da pojasni, kako 
je mogoče v tem primeru skleniti, sporazum. 

Predsednik Tine Remškar : Prosim. Besedo ima Milan Ravbar. 

Milan Ravbar : Tovarišice in tovariši poslanci! Nisem se mislil ogla- 
siti, ker pa je tovariš poslanec Radoslav Jonak omenil, da amandma temelji 
na sporazumu med poslanci iz tega področja, moram povedati, da to ne drži. 
Amandma je iniciativa predstavnikov celjske občine in ne odraža koristi celot- 
nega področja in tudi ni realen, zato se z njim ne morem strinjati. 

Jaz sem iz občine Krško in lahko povem, da bi lahko take oziroma še bolj 
upravičene zahteve postavile brežiška in novomeška občina, kamor gre večina 
bolnikov iz naše občine. Poleg navedenega pa bi še omenil dohodek občine, 
ki ga ima od bolnice. Kolikor bi se morali deliti stroški, bi bilo verjetno pra- 
vilno, da se dele tudi dohodki, ki niso majhni. Glede na to smatram, da amand- 
ma ni na mestu in predlagam, da ga ne sprejmemo. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Dr. Jože Benigar. 

Dr. Jože Benigar: Mnenja sem, da pri razdelitvi ne moremo i,ti s;amo 
po poti razdelitve obremenitve pO' procentu koriščenja same bolnišnice, ampak 
je treba gledati tudi, kje se bolnišnica nahajia in katera občina ima dejansko 
določene koristi od nje. 

To se pravi, če je bolnica na področju občine Celje, ima občina Celje, tako 
glede prometa, kakor tudi glede osebnih dohodkov, ki so ustvarjeni, v bolnišnici 
določeno participacijo. Na Finskem sem npr. videl take provincialne bolnice, 
kjer se dogovorijo občine za določeno število postelj, vendar je participacija 
občine, na katerem področju se taka bolnica gradi, večja ravno zaradi tega, ker 
občina dobiva tudi določene dohodke od prometa, oziroma delovanja same bol- 
nišnice. Tako mislim, da bi bilo krivično, če bi vzeli za delitev bremen edino 
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kriterij koriščenja same bolnice, ne pa tudi dohodka, ki ga ima občina od ob- 
staja bolnice. 

Predsednik Tine Rernškar: Prosim, kdo še želi, besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce nihče, (potem dajem predlog amandmaja na glasovanje. Kdor 
je za predlog amandmaja Magde Kočar, naj prosim dvigne roko. (Trije poslanci 
dvignejo roko.) Kdo je proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdr- 
žal? (Devet poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da amandma, poslanke Magde Kočar ni sprejet. 
Prehajamo' na razpravo o -amandmaju poslanca Zlatka Kovačiča. Prosim 

Izvršni svet, da se izjavi o amandmaju poslanca Zlatka Kovačiča. (Izvršni svet 
amandmaja ne sprejme.) 

Ptroisim predstavnika odbora, da se izjavi. (Odbor amandmaja ne sprejme.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Dajem amandma na glasovanje. Kdo je za amandma Zlatka Kovačiča, naj 

prosim dvigne roko. (Štirje poslanci dvignejo roko.) Kdo je proti? (Večina 
poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Štirje poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da tudi amandma poslanca Zlatka Kovačiča ni sprejet, zato 
dajem predlog odloka v celoti na glasovanje. 

Prosim,, kdor je za predloženi odlok, naj dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Trije poslanci dvignejo roko.) Kdo se je prosim 
vzdržal? (Trije poslanci 'dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zibor sprejel predlog odloka o prenosu obvez- 
nosti okrajev iz danih garancij, obveznosti iz investicijskih posojil in drugih 
obveznosti okrajev. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame obveznosti za 
odplačilo, posojil, ki so bila najeta v letu 1964 in 1965 v skupnem znesku 
8 765 000 N din iz sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš za neza- 
poslene člane Zveze združenj borcev NOV na odplačilno' dobo 30 let i,n z 
1 '°/o obrestno mero,. 

Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet i;n za 
svojega (predstavnika določil Vinka Maroška. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati k predlogu sklepa še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Predlog sklepia sta obravnavala odbor za družbeni, plan, finance in pro- 
račun in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala zboru pismeni poročili. 
Ali želita dati poročevalca še ustno obrazložitev. (Ne.) 

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

Ugotavljam, da je Republiški zlbor soglasno sprejel predlog sklepa, s katerim 
SR Slovenija prevzame obveznosti za odplačilo posojil, ki so bila najeta v letu 
1964 in 1965 v skupnem znesku 8 765 000 N dinarjev iz sklada SR Slovenije 
za zidanje stanovanjskih hiš za nezaposlene člane zveze združenj borcev NOV 
na odplačilno dolbo 30 let z T°/o obrestno mero. 

Prehajamo na 10. točko -dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenijia prevzame obveznost za 
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odplačilo posojil, ki so ibi'la najeta v leitih 1964 in 1965 v skupnem znesku 
12 280 000 N dinarjev iz sklada SR .Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš ter 
občinskih stanovanjskih skladov, namensko za gradnjo in odkup stanovanj za 
republiške potrebe. 

■Predlog sklepa je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil tovariša Vinka Maroška. Ali želi predstavnik Izvrš- 
nega sveta dati k predlogu sklepa še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog sklepa sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun 
in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala pismeni, poročili. 
Ali želita poročevalca slklep še ustno obrazložiti? (Ne.) Se odbor strinja z amand- 
majem zakonodajnoMpiravne komisije? 

Milan Ravbar: Odbor se strinja z amandmajem zakonodajno-pravne 
komisije. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim, kida želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo 
in dajem predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog sklepa, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor predlog sklepa soglasno sprejel. 

Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o statutu Združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana. 

Statut Združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana je Skup- 
ščini SR Slovenije predložilo Združeno železniško transportno podjetje Ljub- 
ljana in je za svojega predstavnika določilo Toneta Ferenca in idr. Zeljka Jegliča. 

Statut sta obravnavala odbor za organizacij sko-politiana vprašanja in za- 
konodajno-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala Zboru pismena poročila. 
Ali želita poročevalca dati še ustno poročilo k statutu? (Ne želita.) 

Prosim predstavnika odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne 
komisije. 

Mifko Remec: V imenu odbora za organizacijsko-politiična vprašanja 
se strinjam s pripombami in predlogi zakonodajno-pravne komisije k 44., 48. 
in 134. členu. Prav tako Ibi opozoril zbor, da je potrebno poročilo našega odbora 
k 33. členu, v drugem poglavju, spremeniti oziroma popraviti, ker se je vrinila 
napaka. Pravilno se glasi: »drugo poglavje točka e)« ne pa »točka c)« kot je 
v našem poročilu. 

Predlagam, da Republiški zbor sprejme statut v takem besedilu, kot ga je 
sprejel delavski svet Združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana 
na svojih sejah 'dne 19. 7. in 23. 11. 1966. 

Predsednik Tine Remškar : Izvršni svet je za svojega predstavnika 
k tej točki dnevnega reda idoločil inž. Stojama Subica. Ali želi, predstavnik Izvrš- 
nega sveta besedo'? (Ne želi.) Ce ne, pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne 
javi se nihče.) Ce se nihče ne javi, dajem predlog odloka na glasovanje. Prosim, 
kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Se je kdo 
vzdržal? (Eden.) Je kdo proti? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o soglasju k 
statutu Združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, in sicer na Obravnavo 
statuta Splošne gospodarske banke. 

Statut je predložila Splošna gospodarska banka, ki je za svojega predstav- 
nika določila dr. Mirka Finderla. Statut je obravnaval odbor za organizacijsko- 
politična vprašanja in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta dala zboru pi- 
smena poročila. Ali želita poročevalca dati še ustno poročilo? (Ne želita.) Ali 
so nesoglasja med odborom in zakonodajno-pravno' komisijo k 31., 149. in 59. 
členu razčiščena. (Da.) 

Izvršni svet je k razpravi o tej točki dnevnega reda določil Jožeta Tepino. 
Ali želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Ne.) Ce ne, pričenjam razpravo. 
Prosim, želi kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče besedo, zaključu- 
jem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Prosim kdor je za, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da se Republiški Zbor v celoti strinja s pripombami, ki sta jih 
k statutu predlagala odbor in zakono.dajno~pr,avna komisija. 

Predlagam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.10 in se je nadaljevala ob 12.30, ko je 
sejo zbora zaradi odsotnosti predsednika vodila podpredsednik Republiškega 
Zbora Marija Mesaric.) 

Podpredsednik Marij a Mesarič: Prehajamo na 13. točko dnev- 
nega reda, in sicer na volitve in imenovanja. 

Najprej bomo obravnavali in sklepali o predlogu sklepa o določitvi števila 
in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. 
Prosim predstavnika komisije za, volitve in imenovanja,, da da k predlogu 
vsklepa obrazložitev. 

Viktor Zupančič: Komisija za volitve in imenovanja je na seji, dne 
18. 5. 1965 razpravljala, kakšne so potrebe glede strukture in profila sodnikov 
porotnikov, na sej i dne 22. 11. 1966 pa o kandidatih za sodnike porotnike pri 
Okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru. Po predlogu predsednika sodišča 
zadostuje za nemoteno delo Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru 60 
porotnikov. O predlogu sodnikov porotnikov, ki ga dajemo zboru, .so bile 
obširne razprave tako. v komisiji kot na terenu, kar kažejo naslednji podatki: 
18 kandidatov, to je 30 °/o so predlagali delavski sveti gospodarskih organizacij, 
33,0/o sveti delovnih skupnosti, 20 '°/o so .predlagali predsedniki delavskih svetov 
in predstavniki političnih organizacij v gospodarskih organizacijah in pa 8,4'°/o 
ostali. Ponovno je izvoljenih 25'% sodnikov porotnikov. Visoko in višjo izob- 
razbo ima 27 kandidatov ali 2510/o, srednješolsko izobrazbo 28 ali 46,7 %>, nižje- 
šolsko pa 8 kandidatov. 

Največ kandidatov je starih od 30 do 55 let. Komisija smatra, da je tak 
sestav v skladu z določili oziroma s priporočili, ki jih je komisija sprejela. Vsi 
kandidati so dali svoj postanek k izvolitvi. 
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Komisija za volitve in imenovanja predlaga Republiškemu zboru Skupščine 
Socialistične republike Slovenije, >da izvoli v predlogu sklepa navedene kandi- 
date za sodnike porotnike Okrožnega .gospodarskega sodišča v Kopru. 

Podpredsednik Marija Mesarič: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Ker ne želi nihče besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog sklepa 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o dolo- 
čitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča 
v Kopru. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi in 
imenovanju predsednika in članov upravnega odbora republiških skupnih re- 
zerv gospodarskih organizacij. Prosim, predstavnika komisije za volitve in ime- 
novanja, da da k predlogu svoje poročilo. 

Viktor Zupančič: Imenovanje upravnega odbora republiških skup- 
nih rezerv gospodarskih organizacij je v zakonu o gospodarjenju in razpolaganju 
s skupnimi rezervami gospodarskih organizacij na novo in drugače urejeno 
kot v prejšnjem zakonu. Po določbah prejšnjega zakona se je upravni odbor 
formiral po delegatskem sistemu in je mandatna doba članov upravnega odbora 
trajala dve leti. Sedaj imenuje upravni odbor Skupščina Socialistične republike 
Slovenije samostojno in traja mandat članov upravnega odbora štiri leta, pri 
čemer se vsako drugo leto izmenja polovica članov upravnega odbora. 

Ker se s spremembo zakona vzpostavlja nov režim, je treba dosedanji 
upravni odbor razrešiti itn. imenovati novega v skladu z določbami spremenje- 
nega zakona. 

Komisija za volitve in imenovanja je že na seji dne 29. marca 1966 obširno 
razpravljala o zakonskih določbah, po katerih posluje upravni odbor, o metodah 
dela in o profilu kandidatov za nov upravni odbor. 

Na seji -dne 22. 11. 1966 je komisija razpravljala o kadrovskem sestavu 
upravnega odbora republiških skupnih rezerv .gospodarskih organizacij, ki je 
bil v času predpriprav predmet širše obravnave. 

Na podlagi; razprave predlagamo Republiškemu zboru Skupščine SR Slo- 
venije, da razreši predsednika in člane upravnega odbora ter na novo imenuje 
upravni odbor republiških skupnih rezerv gospodarskih organizacij, in sicer: 

za dobo dveh let: 

za predsednika: Mirana inž. Mejaka, podpredsednika Gospodarske 
zbornice Socialistične republike Slovenije; 

za člane: Bogdana inž. J e s e n k a , glavnega inženirja podjetja »Kamnik«; 
Franca K r a g 1 j a , pomočnika direktorja v Zavodu za gospodarsko pla- 

niranje SOcalistiične republike Slovenije; 
Nika inž. M e d v eda, tehničnega vodjo topilnice v Rudniku živega 

srebra, Idrija; 
Frančka Novaka, direktorja splošnega sektorja zastopniškega podjetja 

Autocoimmerce, Ljubljana; 
za dobo štirih let pa naslednje člane: 
Karmela inž. B u d i h n o, predsednika komisije za družbeno nadzorstvo 

Skupščine SRS; 
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Rada Goloba, direktorja finančnega sektorja v tovarni avtomobilov 
in motorjev, Maribor; 

Miloša inž. K o b e t a , šefa odseka v Inštitutu za elektrotehniko in avto- 
matiko, v Ljubljani; in 

Milovana inž. Zidar j a, 'direktorja Kmeti jiskega kombinata Žalec. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ker ugotavljam, da nihče ne želi besedo, zaključujem 
razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi. poslanci dvignejo! roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog sklepa o razre- 
šitvi in imenovanju predsednika in članov upravnega odbora republiških skup- 
nih rezerv gospodarskih organizacij. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi sodnika 
Okrožnega sodišča v Koprtu Dušana Puha. 

Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da da k predlogu 
sklepa obrazložitev. 

Viktor Zupančič: Komisija za volitve in imenovanja Skuipščine 
SR Slovenije je na seji dne 18. 10. 1966 razpravljala o vlogi Dušana Puha, 
sodnika Okrožnega sodišča v Kopru, da se ga razreši dolžnosti sodnika, iker se 
namerava posvetiti, odivetništvu. Ker je navedena vloga v skladu z določbami 
19. člena zakona o sodiščih splošne pristojnosti, predlaga komisija Republiškemu 
aboru Skupščine SR Slovenije, da razreši Dušama Puha kot sodnika Okrožnega 
sodišča v Kopru z 31. decembrom 1966. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi. se nihče.) Ker ugotavljam, da nihče ne želi besedo, zaključujem 
razpravo in dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno razrešil Dušana Puha kot sod- 
nika Okrožnega sodišča v Kopru. 

Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi sod- 
nikov Vrhovnega sodišča SR Slovenije. Prosim poročevalca komisije za volitve 
iin imenovanja, da da k predlogu sklepa poročilo. 

Viktor Zupančič: Komisija za volitve in imenovanja Skupščine 
SR Slovenije je na seji 18. 10. 1966 razpravljala o predlogu Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije, da se na prosta sodniška mesta Vrhovnega sodišča 
SR Slovenije izvolita Koloman Balažič, sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani in 
Stane Markič, politični delavec pri, Centralnem komiteju Zveze komunistov 
Slovenije. 

S tem predlogom je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slo- 
venije soglašala in zato predlaga Republiškemu zboru Skupščine, SR Slovenije, 
da predlog Izvršnega sveta sprejme. V 

Podpredsednik Marija Mesarič: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče). Ker ugotavljam, da nihče, zaključujem razpravo in 
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dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi 
poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti,? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno izvolil za sodnika Vrhovnega 
sodišča SR Slovenije Kolomana Balažiča in Staneta M ar kiča. 

Prehajamo na 14. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska 
vprašanja. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na poslansko vprašanje 
Marije Ivkovič. Besedo ima tovarišica Nada Majcen. 

Nada Majcen: Vprašanje poslanke Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije tovarišice Marije Ivkovič načenja dva problema, in sicer: vprašanje 
povečanja intervencije družbe preko soeialnovarstvenega organa na družinske 
odnose in vprašanje odnosa družbe do družbeno neprilagojenih oseb. 

Čeprav se problema medsebojno prepletata terjata vsak svojo rešitev in 
tudi vsak svoj odgovor. 

Ob pripravah temeljnega zakona o skrbništvu pa tudi v razpravah o -nove- 
lizaciji rodbinske zakonodaje je bilo mnogo razprave o primerih, ki so predmet 
poslanskega vprašanja. Organi socialnega varstva in organi pravosodja so v 
nekaterih občinah postavili vprašanje razumne razrešitve kompetenc skrbstve- 
nega organa. Dani so bili konkretni predlogi za določbo, po kateri naj bi imel 
skrbstveni organ v nekaterih primerih pravico zastopanja in vlaganja tožb v 
imenu varovancev, če ne uveljavlja preživnine upravičena oseba in bi zaradi 
tega padlo njihovo vzdrževanje v breme družbene skupnosti. 

Opozoriti moram, da obstoje že sedaj pravne možnosti za urejanje teh vpra- 
šanj. V 9. poglavju temeljnega zakona o razmerju med starši in otroki, je zlasti 
pomemben 40. člen, ki določa, da se sme zahtevati povračilo izdatkov za pre- 
življanje kake osebe od tistega, ki jo je dolžan preživljati. Organi, socialnega 
viarstva se vse premalo poslužujejo tega, da bi na ta način zahtevali, od staršev 
oziroma otrok, povračilo izdatkov iz družbenih sredstev, denarno pomoč za 
preživljanje, zavodske oskrbnine in -drugo. Tudi kazenski zakonik govori v 17. 
poglavju o kaznivih dejanjih zoper rodbino in zakonsko zvezo-, in sicer v 196. 
členu glede zanemarjanja mladoletnikov, v 197. členu glede neplačevanja pre- 
živnine in v 197. a členu o kršitvi družinskih obveznosti in drugo. Toda tudi te 
določbe se le redko uporabljajo. 

Tudi po temeljnem zakonu o skrbništvo! se lahko uporabljajo' v določenih 
prijmerih določbe 7. poglavja tega zakona. Lahko se postavljajo skrbniki za 
posamezne primere, če je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznikov. 

Pri vsem tem pa moramo upoštevati, da je nagel družbenoekonomski razvoj 
v veliki meri vplival na velikosti in strukturo družine, da se ta trga iz patriarhal- 
nih družinskih vezi in obveznosti in gradi svoje življenje na materialni osnovi, 
ki jo ustvarja sama s svojim delom na družbenih proizvajalnih sredštvih. Ta 
nova družijna je zaradi tega navezana na storitve skupnosti. Ker ni ustvarjeno 
soglasje oziroma skladnost med družino in drugimi družbenimi institucijami, 
se nam pozitivni procesi v -družijii in družbi pogosto kažejo le v negativni luči. 

Probleme, ki izvirajo iz te neskladnosti, zaznavamo šele takrat, ko nas 
motijo ali denarno obremenjujejo. Zelo malo pa storimo, da bi preprečevali 
ali zmanjšali spremljajoče negativne posledice. V takih primerih iščemo krivca 
in družbeno opravičilo. Najpogosteje so to starši in otroci ter njihova premajhna 
medsebojna odgovornost in obveznost. Takrat prikrivamo dejstvo, da smo 
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premalo storili za povečanje odgovornosti in si želimo državno administrativnih 
ukrepov, zakonov in z njimi (povezanih sankcij, s katerimi bi prisiljevali starše 
ali otroke na medsebojno odgovornost. Zato se postavlja zares žeto resno vpra- 
šanje. Ali bo formalna sprememba zakona s povečanjem sankcij res zagotovila, 
povečano medsebojno odgovornost v tolikšni meri, da družbeni skupnosti ne 
bo potrebno na tem področju ukrepati, ali pa naj gre pri tem vprašanju tudi 
za način in strokovnost dela službe in drugi,h odgovornih dejavnikov. 

Zlasti kadar ocenjujemo odgovornost otrok do svojih roditeljev, moramo 
še bolj upoštevati donužbme spremembe. Družba s tem, če z zakonom ne predpi- 
suje obveznosti, ne osvobaja medsebojnih moralnih niti materialnih obveznosti, 
zlasti takrat, ko je posredi privatna lastnina in je otrok tudi dedič nečesa, 
kar ni ustvaril s svojim delom:. Takrat lahko govorimo celo o močno izraženi 
materialni obveznosti, ne samo po moralnih normah, temveč tudi po zakonskih 
predpisih. Pri vsem tem pa moramo upoštevati načela naše ustave in nekaterih 
zakonov, ki varujejo svobodo in pravico samostojnega odločanja občanov v 
njihovih zasebnih zadevah. 

Zato bomo morali v naših razpravah v zvezi z novelizacijo rodbinske zako- 
nodaje, ki sedaj že teče celi dve leti, tudi odgovoriti na zelo pomembno vpra- 
šanje, kot je na primer: kdaj, kdo in do kolikšne mere lahko posega v družinske 
odnose in kakšnih oblik se 'bomo pri tem posluževali. Ali bodo to kazenske 
sankcije i,n drugi ukrepi priseljevanja, ali pa bo družba pomagala družini v 
spremenjenih okoliščinah opravljati njene sedanjemu položaju primerne 
funkcije. 

Pri republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo je imenovana 
komisija za družino, ki o teh problemih razpravlja že dve leti, in bo sedaj v 
letu 1967, ko se bodo o teh problemih začele konkretne razprave v zvezi, svoja 
stališča tudi posredovala. 

Vprašanje 'družbeno neprilagojenih, ki nimajo ustaljenih navad, to so 
predvsem .alkoholiki, 'duševno prizadeti in. osebe z znaki delornrznosti, recMivni 
kriminalci in drugi, pa ni le vprašanje in problem, socialno zdravstvene službe, 
temveč je veliko širši družbeni problemi. Seveda pa se negativne posledice 
neposredno kažejo zlasti, v delu in problemih, s katerimi se ukvarja služba 
socialnega varstva. 

Prvenstveno moramo poudariti, da teh problemov ni mogoče reševati samo 
z družbeno denarno pomočjo in z različnimi oblikami prisiljevanja, temveč 
moramo odpravljati vznoke takega stanja posameznika, ne glede na to, ali 
imajo ti vzroki družbeni ali individualni značaj. Zato ukrepi ne .morejo biti 
enkratni in enostavni. Za tako delo nam pa, moramo priznati, danes še vedno 
manjka dobro urejena in strokovno usposobljena socialna služba, o kateri 
smo 'dosedaj že večkrat razpravljali in tudi institucije za medicinsko rehabili- 
tacijo in resocializacijo posebnih kategorij takih oseb. 

V lanskoletnih razpravah sta Republiški in Organizacijsko-politični zbor 
imenovala komisijo za proučitev vprašanja na področju družbeno negativnih 
pojavov. Ta komisija je situacijo proučila in na osnovi stanja izdelala predlog 
za materialne in kadrovske ukrepe na področju družbeno negativnih pojavov 
do leta 1970. O tem predlogu je že razpravljal Izvršni svet, predsedniki, občin- 
skih skupščin na nekem sestanku na Izvršnem svetu, sedaj pa je ta predlog 
predmet razprav odborov Skupščine. O njem bosta gotovo razpravljala tudi 
Republiški in Organizacijsko-politični zbor, ki sta ta predlog naročila, poleg 
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tega pa bosta o njem verjetno razpravljala tudi Prosvetno-kuLturni in Socialno- 
zdravstveni zbor. 

Pomemben je tudi problem organizacije doma za zdravljenje in resocializa- 
cijo alkoholikov. 

V programu komisije je predvideno, da bo tak zavod ustanovila republika 
do leta 1970. To je sprejeto tudi v družbeni plan, ki bo v kratkem predložen 
Skupščini in ki ga je Izvršni svet že sprejel. Preden bo zavod ustanovljen, 
bomo pripravili tudi predlog predpisa za obvezno zdravljenje in resocializacijo 
alkoholikov, ki ga zaenkrat še nimamo, tako da bo vsaj ta del nalog rešen. 

Velik del nalog s tega področja pa odpade tudi na občinske skupščine, ki 
bodo morale v precejšnji meri prispevati k reševanju teh problemov. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ali je poslanka mnenja, da ji je 
odgovorjeno na njeno vprašanje. (Poslanka se z odgovorom strinja.) Hvala lepa. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na poslansko vprašanje 
Janeza Stera. Pred tem pa dajem še besedo poslancu Janezu Šteru. 

Janez Šter: Glede na včerajšnjo razpravo na skupni seji obeh zbo>- 
rov, umikam svoje tretje vprašanje, ker sem na podlagi razprave ugotovil, da 
se je proces reševanja problematike na področju socialnega zavarovanja začel, 
prosil pa bi, če mi predstavnik Izvršnega sveta odgovori na prvi dve vprašanji. 

France Kutin: Poslanec Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
tovariš Janez Šter je naslovil na Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tole 
poslansko vprašanje: 

»Glede na spontane zahteve naših ljudi, ki so bile med drugim večkrat 
izražene tudi v našem dnevnem tisku, da se namreč zagotovi poslovanje vseh 
služb na teritoriju SR Slovenije, razen v armadi, v slovenskem jeziku, me 
zanima, kaj je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na tem področju že ukrenil. 
Kolikor se zadeve še ni lotil, pa bi rad, videl, kakšno stališče je do tega 
vprašanja zavzel?« 

Na postavljeno vprašanje dajem v imenu Izvršnega sveta tale odgovor: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je razpravljal o vprašanju rabe slo- 

venskega jezika v javnem poslovanju na seji dne 29. 8. 1966. Po njegovem 
naročilu je republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, upoštevajoč 
pogosta opozorila v javnosti, ugotovitve Ustavnega sodišča SR Slovenije in 
gradivo posebne delovne skupine, organizirane na pobudo Izvršnega sveta, 
pripravil ;posebno poročilo s predlogom ukrepov, ki bi jih bilo trelba sprejeti, 
da se »stanje popravi. 

To poročilo je republiški sekretariat predložil Izvršnemu svetu 8. okto- 
bra 1966, medtem ko je omenjena 'delovna skupina pripravila za primer, če bi se 
pokazala potreba, 'da se izda ustrezni republiški predpis, teze za tak predpis 
z ustrezno obrazložitvijo in nekaterimi drugimi, predlogi za uveljavljanje načela 
enakopravnosti slovenščine v javnem življenju. Ta gradiva bo Izvršni svet v 
kratkem obravnaval, zavzel svoja stališča in informiral o vsem tudi Skupščino 
SR Slovenije. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ali je poslanec mnenja, da mu 
je na njegovo vprašanje odgovorjeno. (Poslanec je z odgovorni zadovoljen.) 
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Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori, še na drugo poslansko 
vprašanje tovariša Janeza Stera. 

Jože T epi na : Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da dani odgo- 
vor na vprašanje tovariša Janeza Stera, poslanca Republiškega zbora Skupščine 
SR Slovenije. Tovariš poslanec želi pojasnilo na naslednje vprašanje: 

»Najrazličnejši organi oblasti in celo sam predsednik republike tovariš Tito 
je jasno izrazil svoje stališče do> Službe družbenega knjigovodstva. Vem, da 
je ta služba v pristojnosti zveznih organov, toda kljub temu bi rad vedel, kaj 
se je doslej v zvezi s tem vprašanjem že naredilo. Hkrati pa naj nam Izivršni 
svet obrazloži tudi svoje stališče do tega vprašanja.« 

Odgovor: V kritikah dela Službe družbenega knjigovodstva v letu 1965 
in letu 1966 je bilo iz raznih forumov poudarjeno, da je ta služba draga zaradi 
prevelikega števila zaposlenih, preštevilnih evidenc in zaostalega načina poslo- 
vanja. Zvezna skupščina je zaito s sklepi z dine 6. 7. 1966 naročila službi, da 
sama korenito ukrepa v zvezi z navedenimi kritikami. Služba je že pred tem 
deloma pristopila k izboljšanju svojega poslovanja. Posledica navedenih ukre- 
pov in prizadevanj je bilo znižanje organizacijskih enot SDK v Jugoslaviji za 
18 %, to je od 175 na 143. V SR Sloveniji pa za 24'%, to je od 29 na 22. 

Hkrati se je od leta 1965 do danes znižalo število delavcev SDK v Jugosla- 
viji za 2869 ali za 13 %, v Sloveniji pa za 415 ali za 14 %. Že iz navedenih 
podatkov je razvidno, da je šla pri izvajanju naročila Zvezne skupščine Služba 
družbenega knjigovodstva v Sloveniji najdalj. V pripravi pa je še ukinitev 
20 poslovnih enot na območju države, kar bo obenem s predvidenimi, spremem- 
bami in sprostitvami pri kontroli in evidencah dn z izboljšanjem poslovanja 
omogočilo nadaljnje zmanjševanje števila delavcev v tej službi;, za 3500 v 
državi, oziroma za 500 na območju SR Slovenije. 

Po podatkih SDK se je tudi opremljenost z mehanizacijo v zadnjem času 
izboljšala. Stroški SDK se bodo v prihodnjem letu predvidoma zmanjšali za 
XU, to je od 400 milijonov N 'din na 300 milijonov N din. SDK je v zadnjem 
času odpravila obvezno predlaganje mesečnih bruto bilanc uporabnikov in 
usklajevanje knjigovodskih podatkov s službo, kar pa seveda ne pomeni, da 
naj ibi jih podjetja ne izdelovala več za svoje potrebe. Prav tako je bilo 
odpravljeno predlaganje (določene dokumentacije interni kontroli. Odpravljena 
pa je bila tudi kontrola nad uporabo sredstev skupne porabe delovnih orga- 
nizacij. V plačilnem prometu je storila SDK nekatere ukrepe za hitrejše poslo- 
vanje. SDK je zveznim organom predlagala spremembo večjega števila predpi- 
sov, kar bi omogočilo ijzvedbo nadaljnjih potrebnih sprememb. 

SDK je končno predlagala tudi zmanjšanje števila statističnih poročil in 
publikacij in izločitev določenih poslov s področja dela SDK, kot so kreditna 
statistika, proračunsko knjigovodstvo in evidenca skladov. 

Služba družbenega knjigovodstva je v pristojnosti federacije, vendar Izvršni 
svet in republiški sekretariat za finance intenzivno sodelujeta pri obravnavanju 
in razpravah o prihodnjem položaju, vlogi, nalogah in obsegu Službe družbenega 
knjigovodstva. Sekretariat za finance pa je svoječasno izdelal tudi obširno 
informacijo o navedenih problemih. 

Stališče Izvršnega sveta do tega Vprašanja je, da je treba vprašanje Službe 
družbenega knjigovodstva temeljito in strokovno proučiti ter določiti tiste 
funkcije in dela, ki bodo tudi v prihodnje še nujno potrebne v okviru te službe. 
Pri tem pa mora veljati načelo, da gospodarstva pri izvajanju ukrepov in 
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prilagajanju ciljem gospodarske reforme ne bi smeli, obremenjevati z dodatnimi 
problemi, ki bi lahko maštali zaradi prenagljenih in ne dovolj strokovno 
proučenih ukrepov v zvezi z reorganizacijo Službe družbenega knjigovodstva. 
To velja v znatni, meri predvsem za posle plačilnega prometa, kjer je treba 
umestnost take ali drugačne rešitve temeljito proučiti. Obseg kontrole je treba 
prilagoditi razširjenim pravicam delovnih organizacij, zato naj bo poudarek 
Službe družbenega knjigovodstva na ■eksterni, kontroli v delovnih organizacijah, 
ki bi zajemala pregled usklajenosti ustvarjanja, delitve in uporabe dohodka s 
pozitivnimi predpisi. Pravilnost izvajanja predpisov, ki. jih sprejema delovna 
organizacija in namensko uporabo sredstev pa naj bi kontrolirala interna 
kontrola delovnih organizacij samih. Posle evidence, statistike in analiz v 
okviru SDK bi bilo treba omejiti na najnujnejši obseg in bi jih morah podrobno 
proučiti tudi uporabniki, ki, naj bi navedene storitve tudi financirali. 

Letos .poleti so bile v federaciji v sodelovanju z republikami intenzivne 
razprave. Pri tem pa ni prišlo do dokončnih rešitev. Vendar pa je Služba 
družbenega knjigovodstva že sama takoj svoje poslovanje močno racionalizirala. 

V tem mesecu bodo podrobne strokovne razprave v zveznem sekretariatu 
za finance in to predvsem o poslih plačilnega prometa, kontroli evidenc, sta- 
tistike ter analiiz v tej službi, v sodelovanju z vsemi zveznimi organi in pri- 
stojnimi organi v republikah, na osnovi celovitega zakonskega predloga za 
organizacijo službe družbenega knjigovodstva. Hvala lepa! 

Podpredsednik Marija Mesarič: Se poslanec zadovoljuje z odgo- 
vorom? (Da.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na poslanska vprašanja 
tovariša Ludvika Pušinika. 

Peter Vujec: V imenu Izvršnega sveta bi na postavljeno vprašanje 
odgovoril naslednje: 

Na območju Slovenije je skupno 96 mejnih prehodov, od tega 53 na meji 
z Italijo, 33 na meji z Avstrijo in 10 na meji z Madžarsko, ki, večinoma niso 
urejeni. Nezadovoljivo urejeni so celo prehodi I. kategorije, ki jih je skupno 14. 
Med njimi je tudi prehod Vič-Draivograd. O ureditvi tega prehoda se je 
razpravljalo že pri programiranju dela za leto 1966, vendar je bilo skupno s 
predsedniki koroških občin dogovorjeno, da se da prednost dovršitvi obnove 
ceste Slovenj Gradec-Velenje-Huda luknja, ki je bila Ob 50°/o udeležbi zainte- 
resiranih občin letos tudi vključena v program. Nepredvidena porušitev vozišča 
na odseku Slovenj Gradec-Dravograd pa je povzročila še 200 milijonov S din 
nepredvidenih stroškov, ki sta jih morala kriti republiški cestni sklad in cestno 
podjetje Maribor. 

Rekonstrukcija ceste Vič>Dravograd je tako ostala še nerešen problem. 
Čeprav Izvršni svet Skupščine SR Slovenije smatra, da je ta prevoz zelo 
pomemben, ne more vnaprej sprejemati nobenih obveznosti. 

Kot smo informirani republiški cestni, sklad s svojimi dohodki ne bo v 
v letu 1967 kril niti vseh anuitet, zato se tudi sklad zaenkrat ne more obvezati 
za udeležbo, čeprav zainteresirane občine same ponujajo 50 °/o potrebnih sred- 
stev. 

V zvezi, s postavljenim vprašanjem pa bi omenil še to, da je republiška 
skupščina za financiranje cest prvega in 'drugega reda z zakonom postavila 
republiški cestni sklad, imenovala njegov upravni odbor im. potrjuje njegov 
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vsakoletni finančna, načrt, zato' smatramo, da je treba rešiti problem, na kate- 
rega se nanaša poslansko vprašanje, oib priliki, ko bo ta sklad predlagal svoj 
finančni načrt za leto 1967 republiški skupščini v razpravo in sprejem. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ali se tovariš Ludvik Pušnik zado- 
voljuje z odgovorom? Besedo ima tovariš Ludvik Pušnik. 

Ludvik Pušnik: Z odgovorom predstavnika Izvršnega sveta se ne 
morem, zadovoljiti. Pred nedavnim so se namreč sestali vsi poslanci koroških 
občin s predstavniki družbenopolitičnih organizacij. 2e takrat smo zvedeli za 
takšno načelno stališče oziroma za takšen odgovor. Vsi smo se strinjali, da 
z njim ne moremo biti zadovoljni, zlasti ne zato, ker so koroške občine doslej 
dajale največ sredstev, kjerkoli je bila potrebna soudeležba. Ker z odgovorom 
nisem zadovoljen, bom pripravil do prihodnje seje novo dokumentirano vpra^ 
šanje. 

Podpredsednik M a rija Mesarič: Prosim za odgovor na drugo vprar- 
šanje. 

• 
Peter Vujec: Drugo vprašanje, ki ga je poslanec Ludvik Pušnik naslo- 

vil na Izvršni svet, se glasi: 
»Ali je Izvršnemu svetu znana situacija stvarnega stanja »Sulfatke« v 

Otiškem vrhu in če je mogoče pričakovati pričetek gradnje v naslednjih letih, 
ter s čim je čnogooe utemeljevati predvideni zakonski predlog, da se obveznosti, 
ki so doslej nastale (in jih je 'bivša okraj ob likvidaciji prenesel na republiko), 
ponovno prenesejo na občino Dravograd, ki pri vsem tem ni kriva drugega 
kot to, da so strokovnjaki odkrili Otiški vrh kot najprimernejšo mikro lokacijo.« 

V imenu Izvršnega sveta bom odgovoril najprej na prvo vprašanje. Takoj 
na začetku je treba poudariti, da je izgradnja prenehala zaradi ukrepov, do 
katerih je na področju investicij prišlo že ob pripravah na reformo. Znani so 
problemi, ki, so spremljali priprave za izgradnjo te tovarne na Otiškem vrhu, 
zlasti vprašanje surovinske osnove, problem lokacije in vprašanje financiranja 
izgradnje. Odpovedi bank pri udeležbi kreditiranja in zavrnitev prevzema 
garancij za inozemsko financiranje so imele za posledico, da je prišlo do pre- 
kinitve nadaljnje izgradnje, le investicijska grupa je še ostala. Kolikor nam je 
znano, se je investitorska ekipa sedaj skrčila na 4 zaposlene, katerih delo se 
plačuje iz ostanka sredstev, ki so se svoj čas iz kredita prenesla na žiro račun 
podjetja v izgradnji. Nadaljnje delo podjetja v izgradnji je odvisno od kon- 
kretnih odločitev nosilcev ustanoviteljskih oziroma soustanoviteljskih pravic, 
to sta Skupščini občin Dravograd in Slovenj Gradec ter gozdni gospodarstvi 
Maribor in Slovenj Gradec. 

Glede presoje, če je mogoče pričakovati gradnjo tovarne v naslednjih letih, 
Izvršni svet ne rnore mimo pravic in dolžnosti, ki jih samostojno aprajvlja 
vsak inštitut. Ta mora biti na tekočem, kakšen položaj in ceno bo imela na 
svetovnem trgu predvidena proizvodnja, kakšne so konkretne možnosti pri 
oskrbovanju s surovinami in kako so rešena vprašanja financiranja izgradnje 
ter končno, kakšen učinek glede vlaganj bodo vsi udeleženci dosegli. Ker 
sta soustanovitelja obe področni gozdno gospodarski podjetji,, bo morala preiti 
teža odločitve na ti. dve gospodarski organizaciji, ki bosta morali oceniti svoje 
interese in tudi odločiti o nadaljnjem delu investicijske grupe. 

9* 
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Republika lahko v bodoče s svojimi odločitvami usmerja investicije samo 
s sredstvi, ki se kot anuitete ukinjenih republiških skladov stekajo v Splošno 
gospodarsko banko. K predlogu zakona o usmeritvi republiških sredstev za 
investicije v gospodarstvo za dobo od leta 1966 do 1970 so vsa sredstva razpo- 
rejena in ni predvidenih sredstev za izgradnjo »Sulfatke« v Otiškem vrhu. 
To pomeni, da je financiranje realna lahko samo tista osnova, ki izhaja iz 
lastnih sredstev ustanoviteljev, inozemskih kreditov ter eventualno iz; udeležbe 
ostalih kreditorjev. Ce pa upoštevamo poleg tega, kar sem že povedal, dosedanjo 
angažiranost bančnih sredstev, ter da bo nujno večje angažiranje gospodarstva 
za pokrivanje obratnih sredstev in da bo treba dobiti tudi sredstva za krediti- 
ranje prodaje opreme in podobno, smatramo, da tudi iz teh razlogov ni izgledov, 
da bi se že čez nekaj let lahko začelo z izgradnjo takšne tovarne. 

To je odgovor na vprašanje a). Odgovor na vprašanje b) pa je dal tovariš 
Cačinovič s tem, da je bil sprejet zakon o prenosu obveznosti okrajev iz danih 
garancij, obveznosti iz investicijskih posojil in drugih obveznosti okrajev. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ali je poslanec mnenja, da je bilo 
odgovorjeno na njegovo vprašanje? Besedo ima Ludvik Pušnik. 

• 
Ludvik Pušnik: Strinjarn se z nekaterimi stališči predstavnika Iz- 

vršnega sveta, ne morem pa se strinjati s predlogom zakona o prenosu obvez- 
nosti,. Smatram, da je nelogično in neracionalno prenašati obveznosti na občino, 
potem pa občino z dopolnilnimi sredstvi dotirati. Ob tem se mi postavlja 
vprašanje, kako dolgo bomo še tako gospodarili, saj imamo v SR Sloveniji več 
kot polovico takih občin, ki jih dotiramo s proračunskimi sredstvi. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Zeli dati predstavnik Izvršnega 
-sveta še kakšno pojasnilo? (Ne, hvala.) 

Prosim, predstavnika Izvršnega sveta, da odgovori na poslansko vprašanje 
Viktorja Seitla. 

Peter Vujec: Tovariš Viktor Seitl, poslanec Republiškega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije je dne 5. 11. zaprosil za odgovor na tole svoje poslansko 
vprašanje: 

»■Kdaj namerava republiški sekretariat za gospodarstvo izdati pravilnik o 
gozdnem redu, za kar je pooblaščen z 28. členom republiškega zakona o gozdo- 
vih v zvezi s 26. členom istega zakona, in dodatno vprašanje, ziakaj predlog 
prej omenjenega praivilndka že šest mesecev leži pri sekretariatu Izvršnega 
sveta za zakonodajo in zakaj kljub urgenci in opozorilu glede nujnosti tega 
pravilnika Izvršni svet predloženega osnutka še ni obravnaval.« 

Odgovor: Prvi osnutek pravilnika o gozdnem redu je bil dne 17. januarja 
tega leta poslan med 'drugim tudi sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo. 
Ta sekretariat je poslal republiškemu sekretariatu za gospodarstvo 16. marca 
tega leta Obsežne pripombe. V zvezi s temi pripombami in v zvezi z nekaterimi 
pripombami 'drugih organov in organizacij je bil drugi osnutek 3. aprila tega 
leta poslan sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo zaradi morebitnih dodat- 
nih pripomb. Sekretariat Izvršnega sveta za zakonodajo je nato poslal k osnutku 
končne pripombe. V zvezi s temi 'pripombami je bil pravilnik dokončno redigi- 
ran in podpisan ter 9. novembra tega leta poslan sekretariatu Izvršnega sveta 
za zakonodajo, da posreduje objavo pravilnika v Uradnem listu SRS. Sekre- 
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tari,ait Izvršnega sveta za zakonodajo je dne 17. novembra tega leta poslal pra- 
vilnik Uradnemu listu SRS v oibjavo. Pravilnik o gozdnem redu je bil tako 
objavljen v Uradnem listu SRS, številka 38 z dne 24. novembra tega leta. 
Do zamude pri, sekretariatu Izvršnega sveta za zakonodajo je prišlo zaradi tega, 
ker gre v konkretnem primeru za precej komplicirano materijo s številnimi 
pravnimi problemi in ker so bile za to potrebne široke konsultacije s stro- 
kovnjaki, glede na to, da ta pravilnik o gozdnem redu rešuje vprašanja odka- 
zovanja drevja, sečnje, obdelave in spravila lesa, ureditev sečišča, označevanja 
lesa v gozdovih, varstva gozdov itd. Z izdajo pravilnika o gozdnem redu je 
rešeno tudi vprašanje prevoza neobelj enega lesa iglavcev, kar je bilo praktično 
povod, da je tovariš poslanec postavil to poslansko vprašanje. 

V času do objave pravilnika o gozdnem redu je sekretariat za gospodarstvo 
dajal soglasje občinam, da so lahko dovoljevale v zimskem času prevoz neobelj,e- 
nega lesa iglavcev. Ker je bil pravilnik sedaj že objavljen v Uradnem listu, 
mislim, da je na vprašanje tovariša poslanca odgovorjeno. 

Podpredsednik Marija Mesaric: Ali se poslanec strinja o odgovo- 
rom? (Da.) Hvala. 

Prosim, ima še kdo kakšno poslansko vprašanje? Če ne, ugotavljam, da 
je s tem dnevni red seje izčrpan in zaključujem 39. sejo Republiškega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 13.25.) 
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(29. decembra 1966) 

Predsedoval: Tine Remškar, 
predsednik Republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Tine Remškar : Tovairišice in tovariši poslanci! Začenjam 
40. sejo Republiškega zlbora Skupščine SR Slovenije, ki sem jo sklical na 
podlagi 44. člena začasnega poslovnika našega zlbora. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Ivo Janžekovič, Franci Kolar, Jože 
Kolarič, Janez Znidar in Andi Goršek. 

S tem ugotavljam, da je današnja seja sklepčna. 
Za današnjo sejo predlagam naslednji (dnevni red: 

1. otdolbritev zapisnika 39. seje Republiškega zlbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1966; 
3. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasnem financiranju 

republiških potreb v prvem trimesečju 1967; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi dodatnega davka 

od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zagotovitvi dopolnilnih 

kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov; 
6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o povračilu dela obresti upo- 

rabnikom investicijskih kreditov na področju turizma; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uporabi amortizacijskih 

sredstev delovnih organizacij določenih področij; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se 

sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev; 
9. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje 

osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za 
otroški dodatek; 

10. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
sofinanciranje prve in druge faze prve etape graditve Kliničnega centra v 
Ljubljani; 

11. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodnem prispevku za 
leto 1967; 

12. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o združitvi mariborskih občin; 
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13. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pomoči družinskim članom, 
katerih hranilec je v obvezni vojaški službi; 

14. obravnava dn sklepanje o predlogu zakona o urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča; 

15. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ,prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča; 

16. obravnava in sklepanje o statutu vodnega sklada SR Slovenije; 
17. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje 

živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine; 
18. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu pred naravnimi 

in drugimi hudimi nesrečami; 
19. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o predstavnikih 'družbene 

skupnosti v svetih nekaterih zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj 
je SR Slovenija; 

20. Obravnava in sklepanje o predlogu priporočila za začasno financiranje 
strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967; 

21. volitve in imenovanja; 
22. poslanska vprašanja. 
Predlog idnevnega reda, ki vam je bil pismeno dostavljen, je razširjen še 

z novo, to je z 20. točko dnevnega redia, in sicer z obravnavo in sklepanjem o 
predlogu priporočila za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji 
v letu 1967. Gradivo k tej točki ste prejeli. 

Ali se strinjate s predlaganim dnevnim redom, oziroma ali ima kdo kak 
predlog za spremembo ali dopolnitev dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Ker 
nima nihče pripomb, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 39. seje Republi- 
škega zbora ste prejeli pismeno. Ima kdo kake pripombe k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) Ker nima nihče pripomb, ugotavljam, da je zapisnik zadnje seje 
odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah o proračunu SR 
Slovenije za leto 1966. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet, ki, je za svojega pred- 
stavnika določil Miloša Oprešnika, republiškega sekretarja za finance. Ali 
želi predstavnik Izvršnega sveta dati še usitno obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo 
ima Miloš Oprešnik. 

Miloš Oprešnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Počasnejša rast 
proizvodnje in prometa, ki je bila predvidena za letošnje leto, je povzročila 
manjšo realizacijo dohodkov republiškega proračuna. Izvršni svet je že v 
prvem polletju ugotovil, da dohodki republiškega proračuna ne pritekajo v 
skladu z dinamiko po sprejetem proračunu. Zato je bila že v maju začasno 
zmanjšana potrošnja proračunskih sredstev za 5 '°/o, in sicer različno po posa^- 
meznih dejavnostih in namenih. S temi ukrepi je bilo financiranje usklajeno 
z razpoložljivimi sredstvi, seveda pa so pri tem ostali odprti tisti problemi, 
ki izhajajo iz neenakomernega priliva dohodkov. V nadaljevanju se želim 
dotakniti le tistih problemov, ki so bili predmet poidrofonejše razprave na 
posameznih odborih Skupščine SRS. 
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Piri, oblikovanju dohodkov republiškega proračuna je potrebno poudariti, 
da bo prispevek iz osebnega dohodka realiziran za okoli 7 Vo manj, kot je 
bilo predvideno. Temeljni razlog za manjši priliv prispevka iz delovnega 
razmerja je predvsem zaradi večjega odvajanja dela prispevka v druge republike, 
ki se obračunava po krajih stalnega prebivališča delavcev. Smo zaradi manjšega 
priliva prispevkov iz osebnega dohodka se bodo zmanjšala sredstva republiškega 
proračuna za okoli 1500 milijonov starih dinarjev ah za okoli 3,5 '%> vseh sred- 
stev. Izpad sredstev se predvideva tudi pri republiškem prometnem davku 
od prodaje blaga na drobno in to v višini 1,5 milijarde ali 21'% planiranega 
zneska. Delni, vzrok za izpad tega davka je v tem, ker je Zvezna skupščina 
konec leta 1965, po sprejetju republiškega proračuna, spremenila temeljni 
zakon o prometnem davku tako, da se republiški prometni davek ne plača, 
kadar proizvajalci in trgovina na debelo proda blago neposredno velikim potroš- 
nikom kot so bolnice, šole itd., kar se šteje za prodajo blaga na debelo. Eden 
od pomembnih vzrokov za slabo realizacijo republiškega maloprodajnega davka 
je tudi močan odliv kupne moči prebivalstva v druge republike predvsem pa 
v sosedne države. 

Po novih predpisih se pri uvozu raznega tehničnega blaga, ki ga posre- 
duje trgovina, plača zvezni, republiški in občinski prometni davek, če pa uvo^ 
zijo blago neposredno sami občani, pa plačajo le zvezni prometni davek. S 
predvidenimi, spremembami zveznih predpisov bo vprašanje plačila občinskega 
in republiškega prometnega davka zadovoljivo rešeno le pri uvozu avtomobilov. 
V tej zvezi bo republiški sekretariat za finance, med drugim tudi po naročilu 
odbora za 'družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora nadaljeval 
z razpravami in predložil to vprašanje zveznim organom v rešitev. Toda to je 
le ena stran tega problema. Pri tem ni nič manjšega pomena vprašanje ustrezne 
intervencije z uvozom blaga na našem tržišču ob znatno večji elastičnosti naše 
trgovine. Poleg tega pa bo morala tudi naša industrija znižati produkcijske 
stroške in prilagoditi cene mednarodnemu tržišču. Seveda pa je problem reali- 
zacije prometnega davka in njenega gibanja mnogo širši. Težko je pri tem dati, 
argumentirane predloge, ker še nimamo analize o strukturi osebne potrošnje 
v novih pogojih po uvedbi reforme. Dejstvo je, da se je v tem času spremenila 
potrošnja dobrin, ki so obremenjene s tem davkom. Tu mislim, predvsem na 
gibanje potrošniških kreditov, na rast hranilnih vlog pri nižji stopnji rasti 
osebnih dohodkov in na druge spremembe v potrošnji v korist uslug, zaradi 
povečane stanarine, tarif za komunalne storitve itd. 

Dohodki republiškega proračuna bodo znašali, okoli 45 milijard in 780 mili- 
jonov, kar je za 1 milijardo 800 milijonov manj, kot je bilo predvideno po 
prvotnem planu. S predlogom zakona se bistveno ne spreminja struktura po- 
trošnje sredstev republiškega proračuna, dejansko gre le za uskladitev potrošnje 
z razpoložljivimi sredstvi. Spremembe v razdelitvi sredstev so se izvršile na 
temelju začasnega zmanjšanja potrošnje sredstev republiškega proračuna za leto 
1966, ki ga je sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije spomladi letošnjega 
leta. Spremembe v razdelitvi teh sredstev so nastale zaradi najnujnejših ob- 
veznosti na področju socialnega varstva kot so priznavalnine, izdatki za iz- 
plačilo razlik osebnih dohodkov zaposlenih borcev itd, Te obveznosti so sprejete 
z republiškimi zakoni in jih ni mogoče zniževati brez sprememb teh zakonov. 

Posebej bi omenil sredstva za delo državnih organov. Čeprav so bila ta 
sredstva znižana, se v globalu povečuje delež sredstev za te namene. Pri tem 
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je treba upoštevati naslednja dejstva: Na poravnane obveznosti republiškega 
sekretariata za notranje zadeve iz pretočenega leta, neustrezni osebni dohodki 
ter posebne potrebe za opremo ljudske milice in tako dalje. Kljub takšnemu 
obravnavanju potrebnih sredstev za organe notranjih zadev pa so še vedno ostale 
odprte obveznosti dodatnega prispevka za socialno zavarovanje za benificiran 
delovni čas pripadnikov teh organov, kar bo trdba posebej obravnavati ob spre- 
jemanju proračuna za leto 1967. 

Izvršni svet in pristojni republiški organi so proučevali in še proučujejo 
organizacijo republiške uprave ter možnosti za njeno zmanjšanje in racionaliza- 
cijo njenega dela. O tem bo predloženo Skupščini SR Slovenije posebno po- 
ročilo v prvi polovici prihodnjega leta. Doslej se ie število delavcev v republiški 
upravi v razdobju 1965 do 1966 znižalo za okoli, 10 ®/o, če ne upoštevamo službe 
za notranje zadeve. Republiškim skladom s področja prosvete, kulture in zna- 
nosti so se zmanjšala sredstva v okviru splošnega zmanjšanja sredstev prora- 
čuna za 4°/». Sredstva za financiranje dejavnosti zavodov s področja kulture 
pa so bila znižana le za 3,6®/». Izvršni svet je večkrat razpravljal tudi o pro- 
blemih sklada za šolstvo, oziroma o problemih financiranja zavodov iz teh sred- 
stev. Pri tem je bilo sklenjeno, da je treba skladu SRS za šolstvo pri predvideni 
95% realizaciji dohodkov proračuna zagotoviti dodatna sredstva v višini 156 
milijonov za reševanje najnujnejših problemov na univerzi,. Pri ponovni raz- 
pravi dne 28. septembra 1966 je Izvršni svet naročil skladu za šolstvo, naj zniža 
zahtevek za dodatna sredstva, ker bi pri 95 lo/o realizaciji tega sklada znašal izpad 
dohodkov 430 milijonov S din, pri, 96l°/o pa bo< znašal izpad le 338 milijonov, 
tako bo sklad razpolagal s 97 milijoni več sredstev, kakor je bilo predvideno 
z ukrepi za začasno znižanje potrošnje sredstev republiškega proračuna. Razlika 
znaša torej le še 59 milijonov. To razliko ni, bilo mogoče pokriti z; rebalansom, 
pač pa bo treba ta znesek upoštevati pri sestavljanju proračuna za leto 1967 
kot obveznost do sklada v letu 1966. V predlogu rebalansa proračuna so pred- 
videna tudi sredstva v višini 95,5 mio S din, ki naj bi jih republika plačala kot 
prispevek za delno kritje stroškov socialnega zavarovanja samostojnih umetni- 
kov v letih 1965 do 1966. Ta sredstva so posebej izkazana v tabeli B 6 in so 
obrazložena na strani 4 obrazložitve k republiškemu proračunu v decembru 
1965. Zakon, ki naj dokončno uredi to vprašanje, bo Izvršni svet predložil 
Skupščini SR Sloveniji. Republika je za kritje teh stroškov za leto 1965 že 
plačala 35 milijonov, za leto 1966 pa naj bi plačala republika 60,2 milijona kot 
enkratno pomoč, oziroma svoj delni prispevek za socialno zavarovanje samo- 
stojnim umetnikov, ne da bi s tem prejudicirali, predvideno zakonsko rešitev. 

Tovarišice in tovariši poslanci! S predlogom rebalansa republiškega pro- 
računa za leto 1966 so rešeni le najnujnejši problemi, v financiranju republiških 
potreb. Ostali so torej odprti vsi tisti problemi, ki so bih nerešeni že ob spre- 
jemanju proračuna za leto 1966, kot na primer nekrite obveznosti, za beni- 
ficirane pokojnine —, obveznosti za negospodarske investicije iz preteklih 
let itd. O vseh teh problemih je republiški, sekretariat za finance podrobno 
seznanil Skupščino SR Slovenije v septembru s svojo informacijo o oblikovanju 
in razporeditvi proračunskih sredstev za leto 1966 in 1967. Za rešitev teh pro- 
blemov so Skupščini že predloženi predlogi nekaterih predpisov, drugi pa bodo 
predloženi hkrati, s predlogom republiškega proračuna za leto 1967 v mesecu 
januarju. 

Čeprav je bilo financiranje republiških potreb v letu 1966 globalno usklar- 
jeno z obhkovalnimi sredstvi, -pa so med letom nastajali resni problemi s pra- 
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vočasnim zagotavljanjem sredstev. Neskladja nastajajo predvsem zaradi tega, 
ker prejema proračun sredstva za nazaj, zagotavljati pa jih mora v glavnem 
vsem koristnikom vnaprej, zlasti pa osebne dohodke. V prihodnjem letu se bo 
še bolj zaostrilo vprašanje obratnih sredstev za te potrebe, ker v novih pogojih 
kreditne politike ne bo mogoče iskati izjemnih rešitev, ki ne bi obenem prizadele 
poslovanja gospodarskih organizacij. 

Problematika proračuna, zlasti še republiškega proračuna je bila v letošnjem 
letu večkrat obravnavana v skupščinskih organih ter so zato posamezni proble^- 
mi, s katerimi smo se srečavali v letošnjem letu, znani in jih ni potrebno po- 
navljati.. 

Prav gotovo so te razprave nakazale koristne napotke za izdelavo prora- 
čuna za leto 1967. Orientacijska predvidevanja glede sredstev, s katerimi bo 
razpolagal republiški proračun v prihodnjem letu, pa že kažejo, da ni računati 
na bistveno povečevanje proračunskih sredstev, kar pomeni, da bo potrebno 
uvesti določeno varčevanje in spremembo v strukturi potrošnje zaradi nepo- 
ravnane obveznosti iz prejšnjih let. 

V imenu Izvršnega sveta prosim, da Republiški zbor sprejme predlagani 
zakon. 

Predsednik Tine Remškar: Ta zakon je obravnaval tudi Prosvetno- 
kulturni zbor in je našemu žboru posredoval pismeno mnenje, ki ste ga pre- 
jeli. V našem zboru sta predlog zakona obravnavala odbor za družbeni plan, 
finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta zboru dala pi- 
smeni poročili.. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno 
obrazložitev? (Ne.) Ker ne, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je za predlagani zakon, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1966. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu oidloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1967. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Miloša Oprešnika. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta besedo? (Ne želi.) Predlog odloka sta obravnavala odbor za 
družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in 
komisija sta zboru dala pismeni poročili. Ah želita poročevalca odbora oziroma 
komisije dati k predlogu odloka še ustno obrazložitev? (Ne.) Prosim poročevalca 
odbora, da se izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne komisije. (Poročevalec 
odbora amandma sprejema.) 

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

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o za- 
časnem financiranju republiških potreb v prvem -trimesečju 1967. 
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Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno in o uporabi sredstev iz tega davka. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni, svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil Mirka Jamarja. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta predlog 
zakona še ustno obrazložiti? (Da.) Besedo ima Mirko Jamar. 

Mirko Jamar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon te- 
melji na pooblastilu družbenega plana razvoja Jugoslavije od leta 1966—1970, 
po katerem republike lahko uvedejo 1,5 % dodatni prometni davek od prometa 
blaga na drobno in ta sredstva uporabijo za financiranje investicij v inira- 
strukturi, za šolstvo ter za financiranje drugih nerešenih vprašanj. Predpis 
o uvedbi, prometnega davka se nanaša na obdobje do leta 1970 ter bi ga morali 
obravnavati skupno s srednjeročnim planom, ki je bil prav tako že dostavljen 
Skupščini v obravnavo. Ker pa se bo srednjeročni plan obravnaval šele v začetku 
prihodnjega leta, plačevanje prometnega davka pa naj bi pričelo že od 1. ja- 
nuarja 1967, predlagamo sprejem tega zakona že sedaj. Želel bi takoj poudariti, 
da uvedba tega prometnega davka ne pomeni, nobene nove obremenitve za 
gospodarstvo in prebivalstvo1, temveč gre le za podaljšanje že obstoječega pro- 
metnega davka za odpravo škod po poplavah, ki je bil uveden lansko leto in 
bo veljal do konca letošnjega leta in torej ne more vplivati na povišanje cen. 
V sedanji fazi gospodarskega razvoja ima republika izredno pomembno vlogo, 
da vpliva na tiste gospodarske in družbene dejavnosti, ki so osnova za razvoj 
republik kot celote in predpogoj za razvoj drugih dejavnosti. To svojo funkcijo 
bo republika v določeni meri lahko opravljala s sredstvi, ki jih dobi na podlagi 
tega zakona. Federacija je predvidela dosti široko namembnost za uporabo 
sredstev prometnega davka, stvar republik pa je, da s svojimi družbenimi plani 
oziroma z ustreznimi predpisi razporedijo ta sredstva za tiste namene, ki re- 
šujejo specifične probleme posamezne republike. Osnovno stališče, ki ga je imel 
Izvršni svet pri razporejanju sredstev, je bilo, da je treba usmeriti sredstva v 
reševanje ključnih problemov, ki so sedaj najaktualnejši. Iz tega izhaja, da 
sredstev ne bi smeli razporejati na široko področje najrazličnejših namenov, 
ker bi s tem povzročili samo njihovo drobljenje in ne bi omogočili resnejših 
intervencij na nobenem področju. Tako stališče je še tembolj utemeljeno zato, 
ker so sredstva glede na potrebe majhna in bi vsako razširjanje namenov upo- 
rabe še bolj zmanjševalo učinkovitost reševanja posameznih razvojnih problemov. 

Skupna sredstva, s katerimi lahko računamo do leta 1970 iz dodatnega 
prometnega davka, bi znašala po oceni okoli 240 milijonov N'dinarjev. Na pod- 
lagi že omenjenih splošnih stališč bi se ta sredstva uporabila za tri, osnovne 
namene, in sicer: za udeležbo pri graditvi novih cestnih povezav, za izgradnjo 
neobhodnih visokošolskih ustanov in za raziskovalna dela na področju infra- 
strukture. Pred razporeditvijo sredstev za te osnovne namene pa je bilo po- 
trebno izločiti del sredstev za poravnavo nepokritih obveznosti republiškega 
proračuna iz preteklih let. Ekspanzija proračunske potrošnje v preteklih letih 
ter omejitev potrošnje, ki jo je narekovala in povzročila gospodarska reforma, 
sta imeli za posledico pojav precejšnjih dolgov, ki jih moramo poravnati v 
najkrajšem času in uporabiti za te namene sredstva, s katerimi razpolagamo. 
Gotovo je, da uporaba sredstev, ki so namenjena pravzaprav za financiranje 
razvoja za plačilo dolgov, ni prijetna, ker bi s temi sredstvi lahko reševali 
druge, bolj pereče probleme naše izgradnje. Vendar pa je dosledno urejanje 
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obveznosti iz preteklosti osnovnega pomena za nadaljnji razvoj reforme, za 
stabilnost poslovanja republike, zlasti pa za organizacijo poslovanja tistih de- 
lovnih organizacij, katerim republika dolguje svoja sredstva, neobhodno. Ne gle- 
de na pravne obveznosti republike ima zato obravnava starih obveznosti tudi 
širši ekonomski pomen, ki bo prispeval k splošni konsolidaciji finančnega poslo- 
vanja v republiki. Skupen znesek, ki naj bi ga najela republika kot posojilo1 za 
poravnavo svojih obveznosti, znaša 7 milijard S dinarjev, od tega iz sredstev 
dodatnega davka na promet blaga na drobno 3,8 milijarde S din, ter iz sredstev 
Slovenije za investicije v gospodarstvu 3,2 milijarde S dinarjev. 

Skladno z intencijami splošne gospodarske politike, da se formirajo na 
vseh nivojih rezerve, ki naj prispevajo k stabilizaciji celotnega gospodarstva, 
je predvideno iz teh sredstev tudi formiranje sredstev za rezerve, ki naj bi se 
uporabljale za kreditiranje materialnih in tržnih rezerv republike. Kot sem že 
omenil, pa je osnovni namen razporeditev obravnavanih sredstev za graditev 
novih cestnih odsekov ter za nadaljevanje graditve objektov za potrebe visokega 
šolstva. 

Razvoj prometnega omrežja je osnovni predpogoj za splošni gospodarski in 
družbeni razvoj ter ima odločilen vpliv za vključitev Slovenije v mednarodne 
prometne tokove ter ustvarja bistven predpogoj za razvoj proizvodnje, trgovine 
in turizma ter lahko odločilno prispeva tudi k povečani menjavi pridobivanja 
deviznih sredstev. 

Medtem ko je že v teku širjenje in modernizacija železniškega omrežja 
na najvažnejših železniških žilah, pa je zaostajanje v izgradnji cest s sosednjimi 
področji takšno, da obstoja, nevarnost prometne izolacije Slovenije, četudi njen 
geografski položaj daje vse pogoje za to, da bi prav. področje naše republike 
služilo kot pomembna povezava med področji Jugoslavije in Evrope. 

Sredstva, ki so predvidena za graditev cest, bi znašala okoli 94 milijonov 
N din in so glede na potrebe razmeroma majhna ter jih bo že iz tega razloga 
potrebno usmeriti na čim manjše število1 objektov. Študije o razvoju cestnega 
omrežja v Sloveniji, ki so v izdelavi, pa bi bite osnova za dokončno* odločitev, 
za katere cestne relacije bi se ta sredstva uporabila, vsekakor pa bi morali 
čimprej podvzeti korake za to, da pridobimo tudi ustrezna mednarodna posojila. 

V okviru sredstev, ki so namenjena za ustvarjanje zmogljivosti za vzgojo 
visoko kvalificiranih kadrov, so predvidena po tem predlogu sredstva za izgrad- 
njo Kliničnega centra v Ljubljani v višini 61,8 milijona novih dinarjev, za katere 
je republika že prevzela določene obveznosti. Poleg tega je predvideno še 34 
milijonov novih dinarjev, ki bi jih uporabili izključno za dograditev najpo- 
membnejših že začetih objektov s področja visokega šolstva in ta sredstva ne 
bi dopuščala pričetka graditve nobenega novega objekta. 

Konkretna uporaba teh sredstev bo določena s finančnimi programi, ki jih 
bo sprejela Skupščina za vsak posamezen objekt posebej. Končno so predvidena 
še sredstva v višini 8 milijonov N dinarjev za študije in raziskave predvsem za 
potrebe regionalnega prostorskega planiranja ter za druge študije, ki so važne 
predvsem s stališča proučevanja splošnih pogojev gospodarskega in družbenega 
razvoja Slovenije. Tudi sredstva za te namene se bodo odobravala s konkretnimi 
finančnimi programi za vsako posamezno študijo. Kot je iz predlagane razr- 
poreditve razvidno, je namembnost razpoložljivih sredstev zožena na najmanjši 
možni okvir. To naj bi doprineslo k temu, »da bi se dosegla čim večja učin- 
kovitost pri njihovi uporabi, nameni, v katere so ta sredstva usmerjena, pa 
ustvarijo osnovne pogoje za naš celoten razvoj v prihodnje. 
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Pri razporejanju sredstev se je Izvršni svet zavedal, da kljub skrajni za- 
ožitvi namenov uporabe ne bo mogoče rešiti nobenega problema do kraja. Zato 
je smatral, da je še tembolj umestno ostati na čim ožji/razporeditvi, da bi s tem 
dosegli vsaj tiste optimalne učinke, ki jih dopušča omenjeni obseg sredstev 
razpolaganja. 

V imenu Izvršnega sveta prosim Republiški zbor Skupščine SR Slovenije, 
da na podlagi dane pismene in ustne obrazložitve predlagani zakon o uvedbi 
dodatnega prometnega 'davka od prometnega blaga na 'drobno in o uporabi 
sredstev i,z tega davka sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
družbeni plan, finance in proračun in pa z akonod a j no-pr avna komisija. Odbor 
in komisija, sta zboru predložila pismeni, poročili. Ali želita poročevalca odbora 
oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Zato pričenjam razpravo-. 
Prosim, kdo želi besedo? Tovariš Stane Dolenc. 

Stane Dolenc: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proizvodnjo 
in promet je na podlagi določil poslovnika obravnaval predlog zakona o uvedbi, 
dodatnega davka od prometa blaga na drobno in uporabi, sredstev iz tega davka. 

V imenu odbora bom v nadaljnjem izvajanju predlagal amandma. Ce zbor 
ne bi amandmaja sprejel, zaradi tega ne mislim odstopiti, vendar bi predlagani 
amandma rad obrazložil. 

Odbor je že večkrat predlagal svoja stališča glede problematike cestnega 
gospodarstva v Sloveniji in se zaveda, da je to za Skupščino zelo odgovorna 
naloga, ker se z majhnimi sredstvi, ne da redno vzdrževati in rekonstruirati 
tako goste cestne mreže, kot je v Sloveniji. Poleg tega je odbor mnenja, da je 
treba pospešiti priprave za programe o novogradnji cest. Zato mislim, da je 
treba v ta namen zagotoviti sredstva in predlagam, da se po 3. členu predloga 
zakona v vseh alineah a, b in c namenijo sredstva tudi za projektiranje. 

V predlogu zakona je določeno, da se del sredstev porabi tudi za udeležbo 
pri graditvi novih cestnih odsekov. Tudi v tej zvezi bi rad povedal stališče 
našega odbora do izgradnje novih oest. 

Odbor meni,, da je mogoče večje cestne poteze graditi samo in v pretežni 
meri v najetjem mednarodnih posojil. Takih sredstev pa verjetno republika ne 
bo imela tako kmalu na razpolago, da bi lahko pristopila k izgradnji hitrih 
cest na daljših relacijah, ki, stanejo več desetin milijard S dinarjev. 

Zato je odbor mnenja, da je ta formulacija v predlogu zakona, glede na 
realne možnosti na tem področju, preozka in ne daje možnosti, da bi se ta 
sredstva uporabila tudi v primeru, če ne dobimo mednarodnega posojila, za 
kakšne druge namene. 

Prebral bom besedilo amandmaja k 3. členu, točke č: 
»Za projektiranje in udeležbo pri graditvi novih cestnih odsekov ter re- 

konstrukcijo obstoječe cestne mreže I. reda, ki je vezana na načrt izgradnje 
cest.« 

Amandma predlagamo zato, ker se ta zakon nanaša na sredstva, ki bodo 
dotekala v naslednjih letih in menimo, kar smo tudi že predlagali, da bi. Skup- 
ščina sprejela načrt izgradnje novih cest. Zato ta načrt v predlogu amandmaja 
tudi omenjamo. 

Predstavnik Izvršnega sveta je sicer omenil, da naj se ta sredstva ne bi 
drobila za razne namene, vendar smatramo, da s tako formulacijo zakona ne 
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bi uspeli pričeti izgradnjo cest oziroma zbrati večjih razpoložljivih sredstev. 
Spričo naraščajočega cestnega prometa pa bi morali na teh glavnih cestnih 
potezih opraviti neke izboljšave, pri čemer mislim, da je mogoče iz cest prvega 
reda z večjimi oziroma manjšimi rekonstrukcijami dobiti, tudi hitre ceste, ki bi 
se po programu v naslednjih letih vključile v celoten program izgradnje novih 
cest. Zato tudi predlagamo ta amandma. 

Ni nobene bojazni, da bi se ob tem pojavih razni interesenti za popravilo 
raznih vaških potov, ker bo Republiški zbor sprejel načrt izgradnje tistih cest, 
ki bodo vključene v srednjeročni program razvoja cestnega gospodarstva. 
Prav tako ni bojazni, ker niso ta sredstva vključena v cestni sklad, pač pa bodo 
naložena na posebnem računu in bo poraba določena s posebnim finančnim 
programom. 

V 5. členu zakona je rečeno, da Skupščina določi za vsako leto namen in 
višino porabe teh sredstev. To se pravi, da so ta sredstva popolnoma ločena 
od sredstev cestnega sklada in da se usmerjajo lahko samo s skupščinskimi akti 
oziroma s finančnimi programi; menim pa, da bo to izvedljivo samo v primeru, 
če ne pride do realizacije mednarodnega kredita. Sicer je rečeno, da se ta 
sredstva lahko uporabijo tudi, kot udeležba, pri izgradnji neke nove ceste. 
Toda vzemimo primer gradnje nove ceste na relaciji Nova Gorica—Ljubljana, 
ki bi stala po predračunu okoli, 60 milijard din. Menim, da je v tem času tako 
Imenovana udeležba republike z zneskom 7 milijard smešna. Kolikor ne bi 
dobili večjih zunanjih posojil, bi morali izkoristiti to možnost, da bi določene 
cestne odseke uredili. 

Vsakokrat, fco bo republiška skupščina sprejemala finančni program za. 
porabo teh sredstev, bo moral Republiški zbor in ostali zibori uskladiti ta pro- 
gram s srednjeročnim programom. Zato predlagam v imenu odbora, da Re- 
publiški. zbor sprejme amandma odbora za proizvodnjo in promet. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo*? Besedo ima 
Ivan Ros. 

Ivan Ros: Tovarišice in tovariši poslanci: Z nekaterimi dejstvi, in po- 
datki želim utemeljiti prednosti in pomembnost amandmaja, ki, ga daje k 1. in 
3. členu predloga zakona, o katerem razpravljamo, odbor za družbeni plan, fi- 
nance in proračun tega zbora. Oprostite, če bom pri tem uporabljal materiale, 
ki se sicer nanašajo na 11. točko današnjega dnevnega reda, ko borno obravna- 
vali, zakon o vodnem prispevku za leto 1967. Upravni odbor republiškega vod-- 
nega sklada je izdelal program sklada za obdobje od 1966. do 1970. leta. Ta 
material ste, tovariši poslanci, že prejeli. Sprejem in izvajanje tega programa 
je odvisno od finančnih sredstev, ki jih bomo lahko namenih v naši republiki 
za potrebe vodnega gospodarstva oziroma odobrili že letos in v naslednjih letih. 
Oba zakona sta enako pomembna za vodno gospodarstvo, saj eden, to je zakon 
o vodinem prispevku v celoti in ta, o katerem danes razpravljamo, lahko v večji 
ah manjši meri zagotovita materialne možnosti za urejanje dokaj težke pro- 
blematike voda v SR Sloveniji. 

Predlog zakona o uvedbi 1,5 "/o davka na promet blaga na drobno in o 
uporabi sredstev iz tega davka ne določa nobenih sredstev za financiranje 
varstva pred škodljivim delovanjem voda in preskrbe z vodo. Upravni odbor 
vodnega sklada pa je v svojem programu financiranja vodnogospodarskih del 
do leta 1970 računal na dohodek iz tega naslova. Oceniti bi morali, ali upravni 
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odbor vodnega sklada utemeljeno in neutemeljeno računa na dohodek iz tega. 
davka. V drugem polletju leta 1964 in v letu 1965 je bil uveden 2n/o davek od 
prometa blaga na drobno, za popravilo poškodb, ki so jih povzročile poplave. 
Od tako zbranih sredstev je bilo za popravilo vodnih objektov določeno 33 %>. 
zibranih sredstev. Nekatere republike, kot Hrvatska in Srbija, mislim pa da 
tudi Bosna in Hercegovina so imele možnost, da uvedejo ta dohodek za iste 
namene tudi v naslednjih letih. Izvršni svet SR Slovenije si je prizadeval pri- 
dobiti to možnost tudi v naši republiki,, saj je znano, da povzročajo neurejene- 
vodne razmere veliko gospodarsko škodo tako v naši republiki, kot v Hrvatski, 
in Srbiji. Že v začetku tega leta se je vedelo, da bo Zvezni izvršni svet pred- 
lagal ustrezno rešitev. 5. julija letos je Zvezna skupščina v družbenem planu 
razvoja Jugoslavije od 1966. do 1970. leta in z zakonom o pooblastilu republik 
omogočila, da republike uvedejo dodatni davek na promet blaga na drobno v 
obdobju do leta 1970 v vijšini 1,5 °/o z namenom, da se omogoči financiranje var- 
stva pred škodljivim delovanjem voda, preskrbo z vodo ter za potrebe imfrat- 
strukture in šolstva. 

Upravni odbor republiškega vodnega sklada je upošteval sugestije, ki so 
mu bile dane pri programiranju in osvojil stališče, da ne bo povečal vodnega 
prispevka in da se gospodarstvo dodatno ne bi obremenjevalo. Z 1,5'% davkom, 
ki ga uvajamo s predlogom zakona pa je, upoštevajoč tudi druge naodložljive 
potrebe Socialistične republike Slovenije, planiral povprečno letno le 12 mili- 
jonov novih dinarjev, ali 20 % od vseh sredstev, ki, se bodo predvideno zbrala 
v naši republiki iz tega naslova. Po informacijah, ki jih imamo, bodo druge 
republike namenile za vode od 30 do 100'% od teh sredstev. 

Ne bom razpravljal o tem, da smo v prvih predlogih srednjeročnega plana 
razvoja SR Slovenije od 1966. do 1970. leta predvideli 10 °/o udeležbo na tem 
davku kot dohodek vodnega sklada, in da se je govorilo tudi o možnostih zvi- 
ševanja vodnega prispevka. 

V imenu upravnega odbora sklada pa moram zbor seznaniti z nekaterimi 
ugotovitvami, ki so še posebej značilne za vodno gospodarstvo'. Današnje odlo- 
čitve bodo namreč zelo pomembne za upravni odibor vodnega sklada glede nje- 
govih stališč pri srednjeročnem planiranju in za premostitev težav, ki terjajo 
konkretne rešitve že v letu 1967, zlasti če vodni sklad ne bi razpolagal z dohod- 
kom iz tega naslova. 

1. Vrednost vodnogospodarskih objektov v naši republiki znaša po nepo- 
polnih ocenah — letos bodo ti objekti šele ocenjeni — okoli 700 milijonov N di- 
narjev. Znano je, da so bih ti objekti v prejšnjih letih zelo slabo vzdrževani. 
Financiranje teh objektov ni bilo sistematično urejeno in so česte' imele prio- 
riteto iz teh sredstev razne nenamenske naložbe, ki niso imele nobene zveze 
z vodo. Po normativih, ki veljajo tudi i drugod po svetu, je potrebno za letno 
vzdrževanje vodnih Objektov vložiti 3 do 4% od vrednosti teh objektov. Po- 
plave nam letno na določenih vodotokih poškodujejo objekte do< 18'°/» njihove 
vrednosti, kar dokazuje, v kakšnem stanju se nahajajo ti objekti. Razumljivo 
je tedaj, da se v srednjeročnem, programu daje rednemu vzdrževanju toliko 
večji poudarek in da se za ta dela daje letno najmanj 3 °/o od vrednosti teh 
objektov. Ce bi res gospodarno ravnali in bi hoteli zamujeno nadoknaditi, bi 
morah za vzdrževanje dati še večja sredstva. Upoštevati moramo, da družbeno- 
politična skupnost, ki po zakonu o. vodah financira vzdrževanje varstvenih 
objektov, mora zagotoviti letno najmanj toliko sredstev, kolikor jih je potrebno 
za redno vzdrževanje varstvenih vodnogospodarskih objektov. Za potrebe v- 



144 Republiški zbor 

Sloveniji bi morali do leta 1970 za ta dela nameniti, letno od 21 do 28 milijonov 
N dinarjev. 

Ko že posredujem problematiko vzdrževanja in utemeljujem nujnost finan- 
ciranja teh del, moram opozoriti na ugotovitev upravnega odbora vodnega 
sklada, da tudi. odnos do vzdrževalnih služb v vodnih skupnostih še ni zado- 
voljiv. Teh služb zadnja leta sploh nismo imeli. Organizacija in način dela v 
teh službah še°torej ni izvedena in ne zagotavlja možnih ekonomskih učinkov. 
Naj omenim še to, da je upravni, odbor vodnega sklada stalno ugotavljal, da 
tudi sedanja organizacija in status vodnih skupnosti ni povsem urejen. Izgleda, 
kot da te skupnosti niso ustanovljene za to, da bi koristno in najraeionalneje 
pokrile 'družbene potrelbe na tem področju. Upravni odbor vodnega sklada je za 
dela, ki jih financira v letu 1966 postavil nadzorne organe. Ti organi doslej 
še niso odkrili večjih odstopanj izvajalcev od programiranih del niti nekih 
drugih pomanjkljivosti, ki se tem očitajo tudi v časopisju. Morda je slabo to, 
da smo s tem nadzorom šele začeli, morda tudi ne ustrezajo kadri,, ki dela nad- 
zorujejo ali pa so krivi odnosi med kadri, ki dela izvajajo, in kadri, ki, naj bi 
dela nadzorovali.. 

Na področju vodnega gospodarstva v SR Sloveniji je čutiti veliko vrzel, 
ker nimamo vodnih inšpektorjev. Nujno je tedaj, da pristojni organi ugotovijo, 
kje so vzroki za to in kakšne so pri tem materialne posledice. 

Glede investicij, ki se bodo na področju vodnega gospodarstva izvajale v 
naslednjih letih, in jih bo vodni sklad SR Slovenije financiral ali sofinanciral, 
pa je upravni odbor zavzel stališče, da se ta dela oddajo z javnim natečajem 
najustreznejšim ponudnikom, ker bo le tak način omogočil najracionalnejšo 
naložbo sredstev. 

2. Znano je, da imamo v naši republiki preko 63 000 hektarjev poplavnih 
površin. Celotne melioracijske površine pa znašajo nad 188 000 hektarjev. Toda, 
ne gre le za hektarske površine in za škode, ki jih poplave povzročajo kme- 
tijstvu in gozdarstvu, naše reke nam vdirajo vsako leto v naseljene kraje, 
v industrijske objekte, v stanovanjske hiše in povzročajo velike škode na cestah 
in drugih objektih. Hudourniške naplavine nam zasipajo doline in akumulacij- 
ske bazene hiidrocentral. Statistika dokazuje, da se v SR Sloveniji pojavljajo 
katastrofalne poplave vsakih 10 let. Zadnja tri leta pa moramo celo ugotoviti, 
da so take poplave še bolj pogoste. Povprečna letna škoda v zadnjih 10 letih, 
to je od leta 1955 do 1965, povzročena po poplavah, znaša okoli 35 milijonov 
N dinarjev letno. Poplave v letu 1964 in 1965 so samo voidnogospodarskim 
objektom povzročile 47 milijonov N din škode in v letu 1966 vključno s po- 
plavami v jeseni 1965 pa znašajo škode 24 milijonov N din. Celotna škoda, po- 
vzročena slovenskemu gospodarstvu v letu 1966, znaša okoli 109 milijonov N 'din. 
Pri takem stanju se povsem upravičeno postavlja vprašanje, kaj storiti? Ah 
naj dopustimo, da nam vodna stihija še naprej povzroča takšno gospodarsko 
škodo, ali pa vendarle začeti sistematične je reševati transport voda v slovenskih 
rekah, kar nam edino lahko zmanjša škodo po poplavah v Sloveniji in tudi 
v drugih republikah. 

Pri Zavodu za vodno gospodarstvo se nahaja sicer še nepopolna študija, 
na bazi cen iz leta 1964, ki predvideva, da bi v naši republiki potrebovali za 
grobo ureditev transporta vode okoli, 270 milijonov N din, s čimer bi v glavnem 
rešili vsa kritična poplavna področja, zmanjšali poplave in s tem tudi škode 
na minimum. Poleg rednega vzdrževanja so torej neodložljiva potrebna vla- 
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ganja v izgradnjo novih vodnogospodarskih objektov, in če hočemo te izgraje- 
vati, bi morah seveda vodnemu skladu zagotoviti ustrezna investicijska sredstva. 

3. Kot sem že povedal, ste tovariši poslanci dobili, na vpogled finančni 
načrt republiškega vodnega sklada za obdobje 1966. do 1970. leta. Po tem planu 
naj bi se v treh letih v varstvene objekte, torej v obrambo pred poplavami., 
vložilo 64 milijonov N din sredstev republiškega vodnega sklada s tem,, da bi 
lokalni, soinvestitorji k temu prispevali še svoja sredstva vsaj do višine 50 °/o. 
S takimi sredstvi bi uspeh v SR Sloveniji odpraviti ali na minimum zmanjšati 
sedanje poplave in s tem povzročene škode šele leta 1990. 

To obdobje je si,cer dolgo, toda pravilna izbira del, zlasti v prvih letih ozi- 
roma v začetku tega programa zmanjšuje škodo v znatno višjem odstotku kot 
v zadnjih letih in prav zaradi tega teh del ne kaže več O'dlagati, Vse v planu 
predvidene investicije so neposredno utemeljene. Da bom konkreten: letos je 
morala »Voglajna« v celjskem bazenu odvajati le 5 cm nižjo višino vode kot 
leta 1964. V letu 1964 je znašala škoda po poplavi, na tem področju okoli 
40 milijonov N din. Ob takem vodostaju Voglajna letos ni več preplavila mest- 
nega in zlasti industrijskega področja, oziroma ga je le v neznatni meri. 

Ureditev celjskega vozlišča je v teku. Vodni sklad bo prispeval za ureditev 
20,6 milijona N din, lokalna sredstva pa znašajo še 14 mihjonov N din. Vsi 
objekti po tem planu motajo biti zgrajeni do leta 1969. Letos na grobo izvedena 
dela, i^kop kanala, so obranila poplave in so celo preko predvidenega nivoja 
transportirala narastlo vodo. V nižjem toku, v Laškem in seveda tudi ob Savi 
pa je nastala nova situacija, ki dokazuje, da bi morali v SR Sloveniji graditi 
tudi. vodne akumulacije, ki poleg obrambe pred poplavami rešujejo tudi potrebe 
po tehnološki vodi za industrijske potrebe. 

Ce 'primerjamo škode, ki so jih povzročile vode na tem področju, z vlože- 
nimi investicijskimi, sredstvi, nam ekonomski računi povedo, da bodo investicije 
povrnjene v manj kot v 6 letih. Obenem pa bi Celje pridobilo tudi vodo za 
potrebe industrije za naslednja večletna obdobja. Take vode pa že danes često 
primanjkuje. 

Težko se bo tedaj odločiti, katero od planiranih objektov in del, ki so 
predvidena v srednjeročnem planu, bomo morah odložiti zaradi, primanjkljaja 
finančnih sredstev, kajti vsi objekti so prav tako utemeljeni kot so dela za 
celjski bazen. 

Naj navedem na kratko samo še problem Grubarjevega kanala v Ljubljani. 
Za dela na tem objektu, ki, so predvidena v planu do leta 1970, bi vodni sklad 
vložil 2,6 milijona N din, ob enaki udeležbi lokalnih sredstev. Ta kanal 
izgleda sicer povsem v redu, ugotovljeno pa je, da so v več 10-letnem obdobju 
nastale na dnu kanala tudi do 10 m globoke kotanje in da obrežne opore na 
mnogih mestih visijo tako rekoč v zraku. 

Ni mogoče predvideti, kdaj bi lahko plazoviiti teren od ene ali 'druge strani 
hriba zasul prekop in povzročil situacijo, ki si jo je težko zamisliti. Ta kanal 
oziroma njegovo <dno se že od izgradnje več ne vzdrzuje. Vodni sklad pa se je 
z ljubljanskimi občinami že dogovarjal o rekonstrukciji tega objekta. 

4. Poleg študij, ki bi, v nekaj letih, zlasti v obdobju plana od leta 1966 do 
1970, morale dati osnovno dokumentacijo za reševanje problemov voda in z 
vodo povezanih problemov, so v tem planu predvidena še sredstva za krediti- 
ranje izgradnje čistilnih naprav. 

Zakonski predpisi nas obvezujejo, da bi morali v SR Sloveniji v 10 letih 
zgraditi čistilne naprave. Rok poteče naslednje leto. Vemo pa, da tega ne bomo 
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izvedli. Teh naprav nismo izgrajevali, še več, gradili smo celo nove objekte 
brez ■ustreznih čistilnih naprav. Danes čistimo rečno vodo zato, da jo lahko 
uporabimo v industriji kot tehnološko vodo, neočiščeno vodo pa zopet ta pod- 
jetja vračajo nazaj v reko. 

Trdi se, da nismo ravnali prav, ko smo sprejeli predpise o obvezni gradnji 
čistilnih naprav, nismo pa ustvarili pogojev za financiranje izgradnje objektov 
za čiščenje onesnažene vode. Zaradi tega verjetno nismo mogli biti dosledni 
v zahtevi, da se ta predpis spoštuje. Z vodnim prispevkom od onesnažene vode 
brez dvoma spodbujamo izgradnjo* čistilnih naprav. S sredstvi vodnega sklada, 
ki sicer niso velika in ki jih dajemo v obliki kreditov, dajemo pomembno ini- 
ciativo za izgradnjo čistilnih naprav. Po prvem natečaju letos je vodni sklad 
dobil za 320' milijonov din vlog oziroma zahtevkov. To so bili seveda neobde- 
lani zahtevki, ki, se nanašajo tudi na kanalizacijo in podobno. Tudi ta podatek 
kaže na neurej enost tega problema,. 

Po prvem natečaju je sklenil vodni sklad podpreti v prvi vrsti izgradnjo 
bazenskih čistilnih naprav. Tako so bili sklenjeni aranžmaji za čistilne naprave 
z glavnimi kolektorji za ljubljanski, mariborski, novogoriški, koprski., kamniški 
in tržiški bazen. Poleg teh krajev naj Ibi te naprave čistile še vso industrijsko 
odpadno vodo. 

Vodni dklad predvideva za te naložbe do leta 1970 30 milijonov N din. 
Sredstva se dajejo v obliki kredita. V 10 letijh se v glavnem na kredit dana 
sredstva ponovno angažirajo. Tako bi ta sredstva, kot bančna, če jih lahko tako 
imenujemo, verjetno v daljšem časovnem obdobju že zadoščala za izgradnjo 
teh naprav. V bistvu gre torej za izgraditev finančnega sistema, ki mu dajemo 
v okviru vodnega sklada ekonomsko podlago, da bi mogel v poznejših letih 
samostojno reševati to problematiko. Seveda se postavlja vprašanje, ali bomo 
vodnemu skladu omogočili v naslednjih letih nadaljevati zastavljeno nalogo. 
Vsekakor pa bo sklad moral izpolniti obveznosti, ki tečejo iz prvega natečaja, 
letno po 3,5 milijona N din za nekaj let. 

5. Po predloženem programu vodnega sklada za obdobje 1966. do 1970. leta 
bi se vložilo v vodnogospodarske objekte in tudi za druge izdatke vodnega 
sklada okoli, 264 milijonov N din. V letu 1966 bi po finančnem planu sklad raz- 
polagal s prilivom sredstev (25 milijoni N din) na osnovi 2 %> davka na malo- 
prodajo s 64 milijoni N din. Priliv vodnega prispevka bo manjši za 6 milijonov 
Ndin in se bodo v tej višini zmanjšali tudi izdatki sklada. V naslednjih letih, 
od leta 1967 do 1990 pa se predvideva letno okoli 50 milijonov razpoložljivih 
sredstev v skladu. 

Neizpremenjena obremenitev zavezancev vodnega prispevka v naslednjih 
letih pomeni za vodni sklad povprečno 38 -milij onov N din dohodka na leto. 
V letu 1966 je dohodek iz tega naslova znašal 32 milijonov N din. Po predlogu 
zakona, ki ga bomo danes obravnavali, pa bi znašal priliv sredstev sklada v 
1967. letu 35 milijonov novih dinarjev. Manjkajoča sredstva do predvidenih 50 
milijonov Ndin letno naj bi v višini 12 milijonov Ndin dobil vodni, sklad 
po zakonu o uvedbi dodatnega 1,5 "/» davka od prometa blaga na drobno. Tudi 
s predlaganim amandmajem odbora za družbeni plan, finance in proračun 
vodnemu skladu ne bodo zagotovljena sredstva v planirani višini. Vodni sik-laiH 
bi se po predlogu amandmaja vključil med koristnike teh sredstev iz člena 
3, točke č) zadevnega zakona, z 10 ®/o deležem dohodkov, ki, se bodo formirala 
v letu 1'969 in 1970. 10% udeležba predstavlja za vodni sklad le 13,5. milijona 
N dinarjev, torej 34,5 milijona manj kot se predvideva po načrtu za obdobje 
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od leta 1966 do 1970. Namesto 20 "/o udeležbe na zbrana sredstva iz tega na- 
slova bi se financiranje varstva pred škodljivim delovanjem voda in za pre- 
skrbo z vodo lahko uporabilo le 5,6 ®/o. Strinjam se s trditvijo', da s sredstvi, ki 
smo jih planirali, ne bomo- rešili problemov voda. Potrebna so znatno večja 
sredstva, kot lahko trenutno z njimi razpolagamo. Sele v naslednjih 7-letnih 
obdobjih bi mogli ustvariti ustreznejše pogoje na tem področju. "Vsekakor 
moramo računati z novimi, pojavi in z drugačnimi potrebami, kot jih vidimo 
danes. Prav tako lahko trdimo, da tudi drugih potreb, ki so predvidene v 4. 
točki 3. člena predloga zakona, ne rešujemo v celoti. Kolikor bi utemeljevali, 
da se bo v naslednjih letih zvišal vodni prispevek, ker bodo ekonomski pogoji 
to dopuščali, potem menim, da bi lahko> taka nova situacija rešila tudi vse druge 
družlbene potrebe. 

Tovarišice in tovariši poslanci.! V dosedanjih izvajanjih sem skušal prika- 
zati težo problematike na področju vodnega gospodarstva. V glavnih obrisih 
sem se dotaknil le »dela te problematike, saj bi ob teh začrtanih nalogah vod- 
nega sklada ostala odprta vprašanja: oskrba s pitno vodo<, agromelioracije, kana- 
lizacije in problemi obmorska obale, ki jih glede na potrebe ne bi mogli 
reševati. 

Upravni odbor vodnega sklada je vse leto 1966 in tudi že v letu 1965 pri- 
pravljali srednjeročni program vodnega sklada. V pripravah predloga plana raz- 
voja SR Slovenije v letih 1966—1970 in predloga tega zakona je upravni odbor 
vodnega sklada zlasti glede na stališča odbora za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora o nastali situaciji, zelo pri- 
zadevno razpravljal. Pri tem delu se je v polni meri zavedal, da moramo tudi 
pri vodnem gospodarjenju upoštevati prizadevanja reforme in probleme, ki so 
širšega družbenega pomena. V vodnem, gospodarstvu si moramo še posebej pri- 
zadevati, da bodo uresničena načela ekonomičnosti pa tudi stabilnosti za več- 
letno obdobje. Za potrebe voida bo treba, še bolj kot doslej, aktivirati dodatna 
sredstva, ki bodo v skladu vedno primanjkovala. Upravni odbor je voljan delati 
v tej smeri,, potrebna pa mu je družbena opora. 

V predlaganih amandmajih se ne izraža toliko podpora v materialnem po- 
gledu, tem,več gre predvsem zia namembnost tega dohodka, ki se določa z zveza- 
nimi predpisi in za odnos do reševanja tistih nalog, ki jih ta forum nalaga 
upravnemu odboru vodnega sklada Socialistične republike Slovenije. Prosim, 
da pri, odločanju z razumevanjem upoštevate vsa navedena 'dejstva in pred- 
lagam, da sprejmete predlagani amandma odbora za družbeni plan, finance in 
proračun. . 

Predsednik Tine R e m š k a r : Besedo ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! Zvezni, zakon po- 
oblašča republike, da lahko uvedejo dodatni davek od prometa blaga na drobno 
predvsem za potrebe varstva pred škodljivim delovanjem voda in preskrbo 
z vodo. Iz tega torej sledi, da bi imela uporaba sredstev 1,5'% davka kljub 
širšemu, namenu vendarle osnovni namen kot so ga imela sredstva dosedanjega 
2 '%> davka od prometa blaga na drobno, to je za varstvo pred škodljivim delo- 
vanjem voda. Po predlogu zakona o uvedbi (dodatnega davka od prometa blaga 
na dtrobno in o uporabi teh sredstev pa naj bi izpadel namen za kritje potreb 
vodnega gospodarstva. Ker -gre za življenjska vprašanja sto tisočev prebivalcev, 
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ki žive na poplavnih področjih in, bi se s spremembo namembnosti teh sredstev 
vodno gospodarstvo črtalo kot uporabnik zbranega denarja, se s to novelo 
nikakor ne moremo strinjati. Republiški vodni sklad je sestavil za razdobje 
1966—1970. leta program dela, po katerem se bi vlagalo v vodno gospodarstvo 
letno 40 milijonov N dinarjev; od tega za investicije 23 milijonov, ostalo pa 
v glavnem za vzdrževanje objektov. Vodni sklad je prejel letos iz rednega 
priliva 33 milijonov N dinarjev in 20 milijonov dinarjev dotacije iz sklada za 
poplave; skupaj torej 53 milijonov N dinarjev. S tem denarjem so vodne 
skupnosti mogle nadaljevati z nujno potrebnimi investicijskimi deli na neka- 
terih vodnih objektih. Prebivalstvo na poplavnih področjih je sicer grajalo 
počasno izvajanje teh del, vendar je pred seboj le imelo vsaj neko perspektivo. 
Ce bo sprejet zakon o vodnem prispevku za leto> 1967, in če se bodo sredstva 
iz 1,5 %> davka usmerila za druge namene, potem bo razpolagalo vodno gospo- 
darstvo v drugem letu le s 35 milijoni novih dinarjev; to je za 17 milijonov 
300 tisoč dinarjev manj kot letos. To pomeni, da bi praktično odpadle tudi 
tiste investicije, ki so že nekaj let v delu, kot na primer regulacija Ščavnice. 

To naj bi se zgodilo kljulb temu, da povzroča vodna stihija vsako leto 
ogromno škodo celotnemu gospodarstvu, ki naravnost siromaši kmečko prebi- 
valstvo na poplavnih področjih in je zaradi tega prisiljeno iskati svoj kruh 
drugje. Strinjam se, da je uporabnik sredstev iz l,5l0/o prometnega davka tudi 
cestni sklad Slovenije zaradi vzdrževanja in modernizacije cest, v smislu amand- 
maja poslanca Staneta Dolenca, saj zastopam v tem zboru področje, na katerem 
je edina občina v Sloveniji, ki še nima asfaltnega cestišča, ki bi. bilo pove- 
zano z ostalimi predeli. Vendar menim, da bi moral biti glavni dohodek cest 
ptroimetni davek na pogonska goriva, ki ga plačujejo uporabniki cestnega 
omrežja, obenem pa bi morala sloneti glavna obveznost za investicije in nujno 
vzdrževanje cest na uporabnikih cestišč. Prvenstveno bi se morala izvesti torej 
prerazporeditev prometnega davka na pogonska goriva. Poleg tega pa moram 
ugotoviti, da sta prijela letos iz priliva 2l0/o prometnega davka: cestni sklad 
37 milijonov, vodni sklad' pa 20 milijonov N dinarjev. Če so se sredstva delila 
skladno z obsegom škod, oziroma v razmerju 65 : 35 v korist cestnega sklada, 
potem postavljam vprašanje, zakaj tako zapostavljamo vodno gospodarstvo in 
s tem praktično ustavljamo investicije za ureditev voda, ker nam bodo poplave 
ponovno in še bolj kot doslej rušile ceste. Zaradi tega docela preprostega 
gospodarskega razloga bi morali vsaj delno ukrotiti vode in z deli, četudi so 
investicijskega, značaja, nadaljevati. Menim, da je to zelo važen argument, da 
ne bi smeh črtati vodnega gospodarstva iz zadevnih namenskih sredstev. 

S predlogom zakona obremenjujemo vse prebivalstvo z ožje določenim na- 
menom porabe. Skrbeti pa bi morali,, da bi imeli plačniki davkov od tega čim 
večjo neposredno korist oziroma, da obremenjujemo prebivalstvo le s takšnimi 
posebnimi obveznostmi, ki zagotavljajo izvedbo takih del, vki so v prvenstvenem 
interesu prebivalstva. Število idružin, katerih dohodek zelo zmanjšujejo vsako- 
letne poplave, vsekakor ni majhno. Zdi se mi zelo krivično, da bodo morale te 
družine plačevati svoj prispevek od dohodka, ki ga že tako močno zmanjšujejo 
številne poplave za objekte, ki so zanje prav gotovo manj potrebni, kot pa so 
vodno gospodarski objekti. Predvsem pa je za prebivalstvo na poplavnih ob- 
močjih ustavitev regulacijskih del na raznih objektih, kot na primer Sčavnice 
ipd. težak gospodarski udarec. Menim, da bi bilo že zaradi tega treba nameniti 
za vodno gospodarstvo vsaj toliko sredstev, kolikor jih bomo zbrali na poplav- 
nih področjih samih. 
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Kako zelo zapostavljamo urejevanje voda v Sloveniji, se vidi tudi iz tega, 
da 'bo naša republika kot izgleda edina v državi, ki iz sredstev 1,5 % 'davka ne 
bo ničesar namenila za krotitev vodne stihije, kakor d,a ne bi. imeli s poplavami 
nobenih problemov. Samo v lanskem letu pa smo imeli po poplavah več desetin 
milijard škode. Podcenjevati tudi ne smemo dejstva, da pristopa tudi. Avstrija 
po katastrofalni, letošnji poplavi k urejevanju vodnih strug. Kolikor bolj bo 
sosedna Avstrija regulirala reke, toliko več škode bosta povzročali, pri nas 
Mura in Drava. Uvedba 1,5% prometnega davka bo marsikje le novo breme 
brez kakršnekoli koristi, ker bo porabljen ta davek predvsem za vzdrževanje 
vodnih strug. Rešitev poplavnih področij pa je le v regulaciji vodotokov, torej 
v investicijskih delih. 

Skrajni čas je že, da začnemo voditi tako politiko, da ibodo imeli ne samo 
mladina, marveč tudi kmetovalci, sami interes ostati v vasi, s čimer bi zmanj- 
šali pritisk na prosta delovna mesta v drugih panogah gospodarstva in v druž- 
benih službah pa tuidi na iskanje kruha v inozemstvu. S tem bi se zvišal živ- 
ljenjski standard tudi prebivalstvu na poplavljenih področjih, ki pač ne more 
nikamor drugam. Predpogoj temu pa je reguliranje vodnih strug. 

Menim, da bi bito treba omogočiti vodnemu skladu v naslednjih štirih 
letih izvajanje njegovega minimalnega programa v višini 50 milijonov N dinar- 
jev letno, da bi se lahko nadaljevalo z že začetimi investicijami, in odprto tudi 
nekaj novih. S tem bi bila zagotovljena perspektiva velikemu številu prebi- 
valstva, ki živi na poplavljenih področjih. To še vedno ne pomeni, da se za- 
htevajo večja sredstva, kot jih je imelo vodno gospodarstvo letos. Če bi se 
dodelilo vodnemu skladu iz 1,5% davka okoli 20 do 25 % sredstev, bi se lahko 
v veliki meri zadovoljilo upravičenim zahtevam prebivalstva, ki že desetletja 
leto' za letom trepeta v skrbi, kaj mu bo ostalo od pridelkov, ki mu jih jem- 
ljejo neprestano poplave. 

Predlagam, da posebna komisija poslancev prouči življenje prebivalstva 
na poplavljenih področjih. 

Glede na navedeno izjavljam, da bom glasoval proti predlogu zakona in 
podpiram amandma odbora za družbeni plan, finance in proračun, ki, vsaj s 
simboličnim zneskom v višini 3 milijonov N dinarjev vključuje vodno' goisipo*- 
darstvo med koristnike sredstev iz tega davka. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? Besedo ima 
Franc Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovarišice in tovariši poislanci! Ce na osnovi 3. člena, 
odstavek č, predloga zakona izračunam sredstva, ki bodo na razpolago, se vprar 
šam, ah je možno s temi sredstvi uspešno nastopati pri izgradnji, hitrih cest. 
Menim, da je elaborat sicer dobrodošel in daje vsebinske osnove, verjetno pa 
bi ga bilo treba še preučiti, da se določene stvari razčistijo. Jasno je, da so nam 
potrebne hitre ceste in je obstoječo cestno mrežo treba prilagoditi tem potrebam. 

Menim, da je treba ukrepe trezno presoditi zlasti glede izvajanja ustreznih 
preventivnih ukrepov in o možnostih hitre in cenejše realizacije. Zato podpiram 
predlog tovariša Staneta Dolenca, da je treba zagotoviti večja sredstva za 
ureditev obstoječih cest, zlasti tistih odsekov, ki pridejo v programe hitrih 
cest. Dvomim, da bi z izgradnjo hitrih cest v krajšem času lahko rešili vpra- 
šanje cestnega prometa, oziroma ustvarili boljše pogoje za naraščajoči promet. 
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V načelu nisem, proti izgradnji hitrih cest, vendar menim, da je treba dati 
določeno prednost naslednjim momentom: 

1. proučiti je vprašanje izgradnje hitrih cest z upoštevanjem obstoječe 
cestne mreže; 

2. odpraviti je ozka grla na obstoječih cestah in na tistih potezih* ki pri- 
dejo za to v poštev, kot na primer na gorenjski cesti v Kranju itd. in 

3. dokončati izgradnjo nekaterih cestnih smeri, kot je na primer gorenjski 
potez, ki, ima en del hitre ceste, drugi deli pa niso sposobni za hitro cesto. 

S temi ukrepi bi prav gotovo omogočili hitrejšo amortizacijo vloženih 
sredstev v te cestne odseke, kar je vsekakor v skladu z ekonomiko in z načeli 
ter cilji gospodarske reforme iin 4. obstoječe cestne poteze to je na cestah I. reda 
tako imenovanega cestnega križa, moramo takoj razbremeniti vprežnega in 
kolesarskega prometa, s čimer bi prav gotovo pospešili in izboljšali motorizirani 
promet. 

S takšnimi cenejšimi in popularnejšimi ukrepi bi lahko začeli izvajati fi- 
nančno zahtevnejše cestne programe, saj bi. imeli za take akcije ob že primerno 
rešeni osnovni cestni mreži podporo vsega prebivalstva. S spremembo besedila 
predloga zakona bi vsaj v neki meri zagotovili možnost reševanja navedenih 
problemov, zato prosim in predlagam, da sprejmemo amandma Staneta Dolenca. 

Predsednik Tine Remškar: Kdo še, prosim, želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce nihče, prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izjavi o amand- 
maju odbora za proizvodnjo in. promet. 

Mirko Jamar: K amandmaju odbora za družbeni plan, finance im 
proračun Republiškega zbora glede uporabe 1,5 l0/o dodatnega prometnega davka 
bi želel dati naslednje stališče Izvršnega sveta: 

1. Predlog zakona, ki ga je predložil Izvršni svet za uvedbo in uporabo 
1,5 °/o dodatnega prometnega davka, temelji na pooblastilu, ki ga je dala repu- 
blika v zveznem družbenem, planu in v posebnem zakonu o pooblastitvi repu- 
blike, -da vpelje dodatni prometni davek od prometa 'blaga na drobno. Namen 
uporabe dodatnega prometnega davka je podrobneje (določen v zveznem družbe- 
nem planu, kjer je rečeno, da republike lahko uvedejo v času od 1. 1. 1967 do 31. 
12. 1970 dodatni 1,5 °/o prometni davek, ki ga uporabijo za financiranje raznih 
potreb predvsem pa za varstvo> pred škodljivim delovanjem voda, za reševanje 
nekaterih problemov infrastrukture in šolstva ter 'drugih nerešenih vprašanj, 
ki ustrezajo specifičnostim v posameznih republikah. 

Beseda »predvsemK< se nanaša torej na vse naštete namene, za vode, infra- 
strukturo, šolstvo in druge nerešene probleme. 

Iz tako opredeljene namembnosti jasno izhaja, da lahko uporabi republika 
ta sredstva za vse namene, ki so našteti v zveznem, družbenem planu. Vsaki 
republiki, pa je prepuščeno', da po lastmi presoji razporedi sredstva za tiste na- 
mene, ki najbolj ustrezajo njihovim specifičnim potrebam. 

2. Pri razporejanju teh sredstev je Izvršni svet izhajal iz naslednjih stališč. 
Čeprav je namembnost uporabe s tem davkom zibranih sredstev v zveznem 
družbenem planu razmeroma široka, pa glede na probleme, ki bi, se morali v tem 
obdobju reševati v Sloveniji, ne bi bilo smotrno razporejati sredstva na večje 
število dejavnosti, ker bi s tem zmanjšali njihovo učinkovitost. Uporabiti, bi 
jih morali predvsem za financiranje tistih področij, za katera ni mogoče žago- 
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toviti sredstev iz drugih virov. To pa so predvsem: pokrivanje že zapadlih ob- 
veznosti republiškega proračuna, financiranja izgradnje novih cestinih odsekov, 
dograditev visokošolskih zavodov in sofinanciranje Kliničnega centra v Ljub- 
ljana ter financiranje študij in raziskav, zlasti na področju regionalno prostor- 
skega planiranja, ki predstavlja pomembno osnovo za realizacijo ciljev, naka- 
zanih v srednjeročnem planu. 

'Sredstva, ki bodo razpoložljiva do leta 1970 iz dodatnega prometnega davka, 
predstavljajo le del potrebnih sredstev za financiranje predvidenih dejavnosti. 
To velja zlasti za udeležbe pri gradnji novih cestnih odsekov. Za te namene 
bi bila potrebna znatno večja sredstva, če bi hoteli zagotoviti, ob udeležbi 
zunanjih kreditov, izgradnjo najnujnejših cestnih področij, ki naj ozemlje Slo- 
venije povežejo z mednarodnim cestnim omrežjem in urediti najnujnejše pro- 
bleme notranje povezave v SR Sloveniji. 

Prav tako se tudi ne morejo zagotoviti v celoti sredstva potrebna za do- 
končanje že začetih visokošolskih zavodov. Vsako nadaljnje širjenje namemb- 
nosti teh sredstev (bi še bolj omejilo možnosti reševanja nakazanih problemov. 

Nasprotno tej pa je glede financiranja vodnega gospodarstva finančna situa- 
cija ugodnejša. V letu 1967 bo vodni sklad razpolagal skupno z okoli 3570 
milijoni, S din, katr je za okoli 300 milijonov idinarjev več kot v letošnjem letu, 
če ne upoštevamo izrednih sredstev za odpravo škod po poplavi, ki predstav- 
ljajo le enkratni izdatek v letu 1966 in jih zato ne moremo uporabiti za pri- 
merjave za vsa naslednja leta. 

Z doslednejšim izdajanjema odločb pa bi se sredstva lahko povečala za 
nadaljnjih 300 milijonov dinarjev. Omenil bi, da samo v letošnjem letu okoli 
šeststo zavezancev ni, prejelo odloob o plačevanju vodnega prispevka, kar 
predstavlja seveda ustrezno rezervo za naslednja leta. Ce bi se odločbe dosledno 
izterjale, bi, kot sem omenil, s temi povečali prihoidnje dohodke za 300 milijonov 
dinarjev letno, kar pomeni v štirih letih 1200 milijonov dinarjev. To so približno 
tolikšna sredstva, katera bi dobili tudi, če bi sprejeli amandma, ki ga je pred- 
ložil odbor za družbeni plan, finance in proračun. Z zakonom o vodnem pri- 
spevku se za leto 1967 niso povećah prispevki za vodni sklad, razširil se je le 
krog zavarovancev. V naslednjih letih pa je možno, kolikor se bodo pokazale 
potrebe, povečati, stopnjo prispevkov in s tem zagotoviti za urejanje voda 
večja sredstva. Neodvisno od tega pa se bodo sredstva vodnega sklada povečala 
zaradi, normalnega porasta porabe voda, zlasti pa se 'bodo povečala s povečanjem 
proizvodnje električne energije potem, ko bodo pričeli obratovati novi agre- 
gati. Vodni siklad je že doslej uspešno Vključeval v financiranje vodno gospo- 
darskih del tudi neposredno zainteresirane občine in delovne organizacije. Z 
nadaljevanjem takšne politike, zlasti z vzdrževalnimi 'deli, se bodo sprostila 
sredstva vodnega sklada v večji meri za financiranje investicij. Probleme 
vodnega režima rešujemo tudi z gradnjo cest. Iz navedenega izhaja, da se v 
vodnem skladu že v letu 1967 in v naslednjih letih nakazujejo še večje možno- 
sti, kar pri ostalih dejavnostih, za katere so namenjena sredstva iz prometnega 
davka, ni primer. V dosedanjih razpravah so se izrekli za takšno razporeditev 
sredstev 'dodatnega prometnega davka, ki jo predlaga Izvršni svet, upravni 
odbor Gospodarske zborni,ce SR Slovenije in nekateri skupščinski odbori. 
Upravni odbor Gospodarske zbornice je zlasti zavzel stališče, da v sedanjih 
pogojih ne bi bilo umestno drobiti teh sredstev, temveč jih je potrebno usme- 
riti predvsem na tista področja, ki, ne razpolagajo z lastnimi viri dohodkov, 
njihov razvoj je pa pomemben za razvoj celotnega gospodarstva. Ob ponovni 
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razpravi o zakonu o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na 'drobno in o 
uporabi sredstev iz tega davka je Izvršni svet upošteval vse zgoraj navedene 
razloge ter ne more sprejeti amandmaja odbora za družbeni plan, finance in 
proračun Republiškega zbora. Izvršni svet predlaga, da Republiški zbor sprejme 
predlog zakona v predloženem besedilu. Obenem bi omenil, da na včerajšnjem 
zasedanju OrganizacijskoKpohftični zbor Skupščine ta amandma ni sprejel. 

K predlogu amandmaja k 3. členu točke č) bi želel dati naslednje stališče: 
1. Sklicujem se na obrazložitev, ki sem jo dal že k samemu zakonu o 

uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drolbno. 
2. Ponovno bi poudaril, da so sredstva, s katerimi, razpolagamo za uredi- 

tev novih cestnih odsekov, majhna in da jih prav zato moramo usmeriti za 
čim manjše število in povsem jasno določene namene. Vsaka drobitev teh 
sredstev bi nam že v naprej onemogočila vsako načrtno reševanje problemov. 
V obrazložitvi pa tudi v drugih materialih, ki so bih obravnavani na posameznih 
odborih Skupščine, je bilo že večkrat poudarjeno, da je Slovenija glede 
cestnega omrežja, več ali manj, odrezana od drugih republik, zlasti pa od 
mednarodnih cestnih zvez s sosednjimi državami. Če hočemo ta problem 
povezanosti uspešno reševati, moramo za te namene načrtneje vlagati večja 
sredstva. Izgradnjo tako imenovanih hitrih cest bomo financirali lahko samo 
z mednarodnimi posojili. Če pa hočemo pridobiti mednarodna posojila, moramo 
ustvariti možnosti za lastno udeležbo. Čim manj sredstev bomo imeli na 
razpolago za udeležbo pri mednaroidnem posojilu, toliko manj možnosti, bomo 
imeli za intenzivno izgradnjo določenih cestnih oidsekov, ki so, za povezavo 
Slovenije z ostalimi področji, izrednega pomena. 

Mislim, da se rekonstrukcije cest I. reda lahko financirajo s sredstvi cestnega 
sklada, ki bo na podlagi novih prispevkov razpolagal z večjimi sredstvi, kot 
dosedaj. Sklad je sicer razpolagal v lanskem letu tudi z določenimi sredstvi 
iz naslova poplav, ki so povečevale sredstva skladov. Sredstva sklada, ki so 
se formirala iz rednega priliva, pa so bila znatno manjša od sredstev, ki jih 
bo sklad imel v bodoče. Sredstva cestnega sklada za vzdrževanje cest prvega in 
drugega reda so znašala v lanskem letu, brez sredstev iz naslova poplav, 3 mili- 
jarde 700 milijonov, po novem prispevku pa bodo -znašala okoli 6 milijard 
400 milijonov dinarjev. Sredstva niso večja, kot so (bila skupna razpoložljiva 
sredstva v lanskem letu, vendar pa so to trajna sredstva, ki se bodo formirala 
v vseh naslednjih letih in bodo tudi rastla skladno z naraščanjem potrošnje 
tekočih goriv. Tako bo sklad imel možnost, da perspektivne je rešuje nekatere 
probleme rekonstrukcij in vzdrževanje določenih najbolj perečih cestnih odse- 
kov. Sredstva za vzdrževanje cest III. reda pa se še bolj povečajo in sicer od 
milijarde 400 milijonov naj 2 milijardi 700 milijonov starih (dinarjev. Ob 
ugodnih pogojih in možnostih, kar lahko predpostavljamo, bi se v kasnejših 
obdobjih predvidela sredstva iz teh namenov tudi za rekonstrukcijo cest. Tedaj 
tudi ne bo< problem spremeniti ta zakon in zagotoviti sredstva za te potrebe. V 
sedanji fazi pa menimo, da je treba omejiti, namen uporabe sredstev, če hočemo 
načrtno pristopiti k izgradnji naših cestnih in ustreznih povezav Slovenije s 
sosednjimi področji. 

Naj še omenim, da tega amandmaja na včerajšnjem zasedanju Organiza- 
cijskoMpolitični zibor ni sprejel in je sprejel zakonski predlog kot ga je predložil 
Izvršni svet. Iz navedenih razlogov izjavljam, da Izvršni svet predloženega 
amandmaja ne more sprejeti. 
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Predsednik Tine Remškar: Ali odbor za družbeni plan, finance in 
proračun vztraja pri amandmaju? (Da.) Če vztraja, dajem amandma odbora 
za družbeni plan, finance in proračun na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (36 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (37 poslancev dvigne 
roko.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
Vprašam predstavnika odbora za proizvodnjo in promet, ali vztraja pri 

svojem amandmaju? (Da.) Potem dajem ta amandma na glasovanje. Kdor je za, 
naj prosim dvigne roko. (26 poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (36 poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo V2idržal? (14 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je tudi ta amandma zavrnjen. 
Zato dajem zakon v celoti na glasovanje. Kdor je za predloženi zakon, naj 

prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (8 poslancev 
dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci dvignejo roko.) 

Ugotavljam, da je Republiški zlbor sprejel predlog zakona o uvedbi dodat- 
nega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za. 
dokončanje elektroenergetskih objektov. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je z:a 
svojega predstavnika določil Mirka Jamarja, člana Izvršnega sveta. Ali želi 
predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima 
Mirko Jamar. 

Mirko Jamar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi, zakon pred- 
stavlja skupaj z zakonom o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenerget- 
skih objektov v letih 1966—1970 in z zakonom o obveznem deponiranju dolo- 
čenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije, ki sta bila 
sprejeta v mesecu juliju letošnjega leta celoto, in zagotavlja do leta 1970 izgrad- 
njo takšnih kapacitet, ki bodo omogočile normalne pogoje za preskrbo z 
električno energijo. S tem zakonom se obenem rešuje tudi vprašanje financiranja 
rekonstrukcije in modernizacije tistih premogovnikov, katerih povečanje pro^ 
izvodnje je neposredno vezano na termocentrale. Sredstva, ki bi jih angažirali 
s posojilom, bi znašala okrog 20 milijard S dinarjev ter bi se zbrala tako, da 
bi se vpisovalo obvezno posojilo v višini 2,5'°/o od izplačil za investicije v 
1967., 1968. in 1969. letu. Skupna sredstva, ki bi jih vložili za izgradnjo elektro- 
energetskih objektov ter za modernizacijo premogovnikov do leta 1970, pa bi 
znašala okoli 108 milijard S dinarjev. Pomembnost teh vlaganj se vidi v tem, 
da bi, za investicije v razvoj energetike do leta 1970 zajeli več kot 50 °/o vseh 
investicij za razvoj industrije. S temi sredstvi bi dosegli v letu 1970 proizvodnjo 
več kot 6400 milijonov kWh električne energije, kar presega povprečno letno 
proizvo<dnjo sedanjih elektrarn za okoli 2800 milijonov kWh. Tako obseg inve- 
sticij, kot tudi porast proizvodnje, izgledata visoka, vendar nam takšno inten- 
zivnost naložb narekuje dejstvo, da smo v prejšnjih letih zaostali pri izgraje- 
vanju energetske osnove ter da je prav pomanjkanje električne energije 
pogosto omejevalo hitrejši gospodarski razvoj in boljše izkoriščanje proizvajal- 
nih zmogljivosti v drugih dejavnostih. V takih pogojih smo morali do skraj- 
nosti izkoriščati vse rezerve v energetskih kapacitetah, hkrati pa se je naša 
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energetska bilanca spremenila iz aktivne v deficitarno, kar je zahtevalo stalne 
bilančne in izvenbilančne omejitve v (potrošnji električne energije. 

Pospešeno izgradnjo elektroenergetskih objektov pa narekruje tudi nadaljnja 
dinamična rast gospodarstva in usmeritev na intenziviranje gospodarjenja, saj 
si brez stalnega povečevanja proizvodnje in produktivnosti ni, mogoče zamisliti 
večjega vključevanja v mednarodno delitev dela, stabilno rast osebne potrošnje, 
razvoja družbenih služb itd. Tako kot za izgradnjo proizvodnih kapacitet, se 
s tem zakonom zagotavljajo tudi sredstva za razdelilno in visokonapetostno 
omrežje, da bi se zagotovilo solidno povezavo z elektroenergetskimi sistemi 
sosednjih dežel in držav. 

Tudi ta zakon je, tako kot prej obravnavani zakon o uvedbi dodatnega 
davka od prometa blaga ina drobno in o uporabi sredstev iz tega davka, sestavni 
del in predpogoj za realizacijo osnovnih nalog srednjeročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1966 do 1970 ter ga zaradi nujnosti sprejemamo prej, kot 
sam srednjeročni plan, da ibi zagotovili predviden priliv sredstev že od 1. januarja 
naslednjega leta dalje in s tem sredstva za nadaljevanje izgradnje obravnavnih 
objektov. 

Ta zakon predstavlja tudi enega izmed osnovnih instrumentov, s katerimi 
razpolaga republika za ustvaritev pogojev za splošni gospodar sko-družbeni 
razvoj, ker bo šele v prihodnje ob razvitejšem bančnem sistemu ter po ure- 
ditvi nekaterih vprašanj financiranja razširjene reprodukcije spadalo financi- 
ranje energetike neposredno na področje medsebojnih dogovarjanj delovnih 
organizacij ob ustreznem angažiranju bank. 

Posojilo, ki se razpisuje s tem zakonom, temelji na pooblastilu v zveznem 
zakonu, ki pa je omejeno s tem, da se mora o posojilu poprej izreči gospo- 
darstvo. Preko Gospodarske zbornice SR Slovenije se je zato obširno razprav- 
ljalo s predstavniki vseh gospodarskih dejavnosti, ki so se vsi brez izjeme 
izjavili za sprejem republiškega zakona, ker bi vsalka nadaljnja kasnitev v 
izgradnji elektroenergetskih kapacitet povzročila neprecenljivo škodo celotnemu 
razvoju republike. 

V razpravah pa so bila izražena različna mnenja glede tega, kaj naj služi 
kot osnova za vpis posojila. Tako je bilo predlagano, da naj bi služila kot 
osnova za vpis posojila skupna vrednost osnovnih sredstev ali količina upo- 
rabljene električne energije ali. ostanek čistega dohodka ali investicijska 
potrošnja. 2e v samih predhodnih razpravah se je pokazalo, da kriterij osnovnih 
sredstev in kriterij porabljene električne energije nista sprejemljiva, ker bi 
morali bodi izredno diferencirati stopnjo prispevka, ali, pa bi pri proporcialnih 
stopnjah nekatere delovne organizacije spravili v nemogoč položaj, ker ne 
razpolagajo z zadostnimi sredstvi za vpis posojila. 

Plri financiranju velikih investicij, zlasti infrastrukturnih objektov, moramo 
vsekakor izhajati iz tega, da mora njihovo financiranje temeljiti na določenem 
prelivanju akumulacije iz dejavnosti, kjer obstojajo določeni presežki. Vsaka 
zamisel o financiranju izgradnje energetskih objektov na osnovi lastne akumu- 
lacije proizvajalcev električne energije in največjih potrošnikov, brez začasnega 
prelivanja akumulacij iz drugih področij, je nerealna, ker na ta način ne bi 
uspeli zagotoviti sredstev, ki so potrebna za izgradnjo. Zato ostanejo kot 
edina sprejemljiva osnova za vpis posojila, poleg dohodka delovnih organizacij, 
investicijska vlaganja. Obremenitev dohodka delovnih organizacij ima v znatni 
meri slabosti, ki jih je imela prejšnja obdavčitev dohodka, ki smo jo šele pred 
kratkim odpravili, ker bi bile bolj obremenjene prizadevne jše delovne organi,- 



40. seja 155 

zacije. Zato smo smatrali, da je najprimernejša osnova za vpis posojila, obseg 
investicijskih vlaganj. S tem ise tudi najbolj približujemo načelu, da naj bo 
posojilo vezano na uporabo električne energije, saj vsaka investicija vpliva 
posredno ali neposredno na večjo porabo energije. Predlagana osnova za vpis 
posojila ima določeno prednost tudi zato, ker tudi posojilo, ki je bilo razpisano 
na podlagi prej omenjenih že sprejetih zakonov, temelji na isti osnovi,. 

V tej zvezi bi želel tudi omeniti, da razpisana posojilo ne predstavlja 
nobene nove obremenitve za delovne organizacije, ki plačujejo do 31. decembra 
letošnjega leta posojilo v istem odstotku, to je v višini 2'°/o, za potrebe financi- 
ranja elektrogospodarstva, v korist Jugoslovanske investicijske banke. Gre 
torej le za podaljšanje že obstoječe obveznosti, vendar s to razliko, da se po«>- 
jilo vpisuje v korist republike, oziroma Splošne gospodarske banke namesto v 
korist federacije. 

V dosedanjih razpravah so bili izraženi tudi predlogi, da bi izvzeli od 
obveznosti vplačevanja posojila tiste dejavnosti, ki trošijo mala ali pa nič 
električne energije, kot so: cestni in morski promet, turizem in podobno. Izvršni 
svet takšnih pripomb ni mogel upoštevati, ker vsako širjenje izjem povzroča 
nove in nove izjeme, ki jim ni konca. Odobritev večjega števila izjem pa bi 
nujno moralo imeti za posledico povečanje stopnje, po kateri se vpisuje poso- 
jilo, če bi hoteli zagotoviti vsa potrebna sredstva. Izvršni svet je pri svojem 
predlogu zlasti upošteval že prej omenjeno nujno prelivanje akumulacije ter 
dejstvo, da je na razvoj energetike posredno ali neposredno vezana sleherna 
gospodarska dejavnost. 

V razpravah v skupščinskih odborih in na gospodarski zbornici je bila 
izražena tudi zahteva, da se z ustreznim določilom v zakonu zagotovi nadzor 
nad smotrnostjo in racionalnostjo uporabe zbranih sredstev glede na pravočasno 
izgradnjo kreditiranih objektov. Taka zahteva je vsekakor utemeljena, saj so 
delovne organizacije po eni strani skozi daljše obdobje obremenjene z vplačeva- 
njem posojila, po driuigi, strani pa je odvisen od racionalnosti poralbe sredstev, 
načrtne gradnje ter pravočasne dograditve elektroenergetskih objektov norma- 
len potek njihove proizvodnje. 

V razpravah je bilo glede teh zahtev zavzeto stališče, da v samem zakonu 
ne bi mogli banki naložiti dolžnosti, da skrbi za pravočasno izvrševanje investi- 
cijskih 'del po sprejetih programih. Medsebojne pravice in 'dolžnosti glede izvrše- 
vanja investicijskih del po sprejetih programih naj bi se uredilo z medsebojno 
pogodbo. Zato mislimi* da je umestna dopolnitev 8. 'člena, ki jo je sprejel 
Gospodarski zbor. S to dopolnitvijo se namreč predvideva sklenitev pogodbe 
med republiškim sekretariatom za finance in Splošno gospodarsko banko*, v 
kateri bi se podrobneje dbločil namen in način, s tem pa tudi kontrola uporabe 
sredstev. Na podlagi take pogodbe, kakor tudi z rednim poročanjem Skupščini, 
Izvršnemu svetu in Gospodarski zlbornici, ki je določeno v 8. členu, bo dosežena 
ožja povezava med 'dajalci posojil in investitorji, dosežena pa bo tudi večja 
odgovornost banke, da se objekti zgradijo v okviru predvidenih sredstev in 
predvidenih rokov. Banka ima tudi možnost, da s politiko in pogoji krediti- 
ranja vpliva na potek investicij, tako v pogledu rokov kot tudi kvalitete izva- 
janja del, ter da vpliva na integracijske procese povsod tam, kjer bi se s tem 
dosegla večja smotrnost investiranja in večji ekonomski efekti. 

Seveda pa moramo upoštevati, da je predlagani način financiranja inve- 
sticij, ki vsebuje še določene administrativne elemente, posledica obstoječega 
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nedograjenega sistema investiranja. V nadaljnjem razvoju sistema financiranja 
razširjene reprodukcije bomo morali iskati rešitve predvsem v neposrednih 
dogovorih med investitorji, bankami in potrošniki električne energije, kar bo 
samo po sebi zagotovilo večji vpliv na investiranje in poslovanje elektro- 
gospodarstva. 

S sredstvi iz tega posojila bi se dokončala 'dograditev že začetih objektov, 
in sicer Toplarne Ljubljana, Termoelektrarne Trbovlje in Hidroelektrarne 
Srednja Drava. Skupno s Termocentralo Šoštanj, za katero so zagotovljena 
sredstva že po prejšnjih posojilih, bi s tem zagotovili ob normalnem poteku 
izgradnje do leta 1970 zadostno količino električne energije oziroma še dolo- 
čene rezerve v višini okoli 5 %> od proizvodnje, kar bi omogočilo odpravo 
omejitev v dobavi električne energije zaradi izrednih vremenskih razmer, okvar 
in podobno. 

S temi sredstvi bi zagotovili tudi izgradnjo najnujnejšega visokorazdelilnega 
in visokonapetostnega omrežja, tako za povezavo elektrarn v Sloveniji, kakor 
tudi za povezavo našega energetskega področja s sosednjimi področji. Povezava 
Slovenije z drugimi energetskimi področji zaradi izravnave sezonskih nihanj 
v proizvodnji in zaradi rezerve v primerih izpada večjih elektroenergetskih 
zmogljivosti je prav taiko> predpogoj za normalno* preskrbo z električno energijo 
in ji je zato treba dajati enako prioriteto kot izgradnji samih električnih 
central. 

S tem posojilom se zagotavljajo sredstva nadalje tudi za modernizacijo 
tistih premogovnikov, katerih povečanje proizvodnje je vezano na termoeen- 
trale, ki so se začele graditi pred 31. decembrom 1965. Po tem 'določilu bi se 
lahko kreditiralo v Sloveniji modernizacijo premogovnikov Trbovlje, Zagorje 
in Velenje. Pri tem pa bo treba stremeti za tem, da se doseže večja medsebojna 
povezanost in sodelovanje med premogovniki in ustreznimi termocentralami ne 
samo na proizvodnem, temveč tudi na investicijskem področju. Osnovni namen 
investiranja pri premogovnikih ni toliko v povečanju proizvodnje premoga, 
kot v modernizaciji proizvodnje, kar naj bi, omogočilo povečano produktivnost 
dela in zmanjšanje proizvajalnih stroškov. Takšna usmeritev razvoja premogov- 
nikov je izredno važna, saj bomo v letu 1970 proizvedli že okoli 70,0/o električne 
energije v termocentralah in bo zato produktivnost dela v premogovnikih ter 
s tem cena premoga vedno bolj odločilna za ceno električne energije. 

Na koncu bi želel še izjaviti, da se Izvršni svet strinja z amandmaji, ki jih 
je sprejel Gospodarski zbor Skupščine SR Slovenije in to k 7. členu, da se 
poveča obrestna mera posojila od 5 na 6 %>, in k 8. členu, da se doda nov 
tretji odstavek, po katerem sklene republiški sekretar za finance pogodbo s 
Splošno gospodarsko banko', v kateri podrobneje določi namen in način uporabe 
sredstev posojila, ter da so s tem ti amandmaji sestavni del predloga Izvršnega 
sveta. 

V imenu Izvršnega sveta prosim, da Republiški zbor Skupščine SR Slove- 
nije predloženi zakon sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za 'družbeni piain, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. Odbor 
in komisija sta dala zboru pismena poročila in prosim poročevalca odbora ozi- 
roma komisije, da se izjavita o amandmaju, ki ga je dal Gospodarski zbor, in 
ki je postal sestavni del predloga zakona. 
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Ivan H o s : Zakonodajno-pravna komisija v svojem poročilu z dne 
17. 12. 1966 meni, da se z zakonom ne more naložiti Splošni gospodarski banki, 
da skrbi za pravočasno izvrševanje investicijskih del po sprejetih programih. 
Komisija predlaga, da se besedilo drugega odstavka 8. člena, kot je bilo spre- 
menjeno z amandmajem odbora za družbeni plan, finance in proračun, črta ter 
postavi prvotno besedilo. Glede na tako stališče zakonodajnot-pravne komisije 
umikam v imenu odbora amandma k drugemu odstavku 8. člena. 

Kot je predstavnik Izvršnega sveta povedal, je Gospodarski zbor na svoji 
seji dne 27. 12. 1966 sprejel k 7. členu naslednji, amandma. V predzadnji vrsti 
prvega odstavka se popravi besedilo »5®/o letne obresti« v besedilo: »6 %> letne 
obresti«. Predlagam, da tudi naš zbor sprejme amandma k 7. členu v enakem 
besedilu. 

Na prej omenjeni seji je Gospodarski zbor sprejel k 8. členu naslednji 
amandma: Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Republiški sekretariat za 
finance sklene z Gospodarsko banko pogodbo o podrobni določitvi namena 
in načina uporabe sredstev iz prvega odstavka tega člena.« Predlagam, da naš 
2bor sprejme tudi ta amandma. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o zago- 
tovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov. 

Prekinjam sejo, ki jo bomo nadaljevali čez pol ure. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.30.) 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o povračilu dela obresti 
uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma. 

Predlog zakona je Skupščini, SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Milana Vižintina. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta idati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Predlog zakona sta obravnavala 
odbor za 'družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. 
Odbor in komisija sita dala zboru pismeni poročili. Ali želita poročevalca dati 
še ustno obrazložitev? (Ne želita.) Zato pričenjam razpravo. Prosim, kdo želi 
besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, zaključujem razpravo in dajem predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o povra- 
čilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o uporabi, amortizacijskih sredstev delovnih organizacij dolo- 
čenih področij. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Miloša Oprešnika. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Predlog zakona sta obravnavala 
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odbor za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno-pravna komisija. 
Odbor in komisija sta dala pismeni poročili. Ali želita poročevalca dlati še ustno 
obrazložitev? (Ne želita.) Začenjam razpravo1. Zeli kdo besedo-? (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javlja, prosim poročevalca odbora za družbeni plan, fi- 
nance in proračun, da je izjavi o amandmaju zakonodajno-pravne- komisije in 
poročevalec zakonodajno-pravne komisije o amandmaju Izvršnega sveta. (Oba 
se strinjata.) 

Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem, predlog 
zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko-. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdlržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zfoor soglasno sprejel predlog zakona o upo- 
rabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij določenih področij. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnov- 
nega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. 

(Predlog zakona je predložil odbor za delo in socialno zavarovanje Repu- 
bliškega zbora. Ali želi predstavnik odbora dlati k predlogu zakona še ustno 
obrazložitev? (Da.) Besedo ima Janez Japelj, predsednik odbora. 

Janez Japelj: Tovari šice in tovariši poslanci! Rezultati našega dose- 
danjega družbenega razvoja kažejo, da je gospodarska reforma postavila pred 
nas na vseh področjih poostrene zahteve po večji produktivnosti, racionalnosti in 
učinkovitosti dela ter poslovanja. Družbena reforma, ki smo jo v prvem ob- 
dobju obravnavali skoraj izključno kot nalogo- gospodarstva, že letos vedno 
odločneje zahteva večjo učinkovitost in racionalnost tudi v vseh tistih dejav- 
nostih, ki imajo značaj tako imenovane splošne potrošnje. Tesna povezanost in 
medsebojna odvisnost gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti namreč na- 
rekuje ne samo formalno- nižje obremenjevanje gospodarstva s prispevki vseh 
vrst in namenov, temveč tudi obstoječi razdelitvi narodnega dohodka ustrezno 
prilagoditev vseh vrst družbene potrošnje. Prilagoditev potrošnje v teh dejav- 
nostih našim materialnim zmogljivostim ne bo izvedena sama od sebe. Razen 
postavljanja finančnih okviro-v, v katerih naj se ta giblje v tej fazi našega 
razvoja, zahteva tako prilagoditev tudi vrsto zavestnih ukrepov. 

Družbene službe so v te-m prvem -obdobju izvajanja reforme iskale rešitev 
svojega položaja predvsem v -dokazovanju in opravičevanju potreb na teh 
področjih, pri čemer pa so se pojavljale tudi težnje po prerazporeditvi narod- 
nega dohodka. Veliko manj pa je bilo naporov, ki bi zagotavljali prilagoditev 
celotnega poslovanja teh dejavnosti novo nastalim po-o-strenim pogojem go- 
spodarjenja. 

Leto, kd se pravkar končuje, je prineslo tudi vrsto spoznanj, -do katerih smo 
prišli včasih tudi v ostrih medsebojnih izmenjavah mišljenj in pogledov. Ja- 
sneje so se formirale zahteve po ustreznih sistemskih spremembah, ki bodo 
morale prilagoditi naloge in obveznosti -družbenih služb danim materialnim 
okvirom. Na vseh nivojih so- se tudi, oblikovali predlogi za nove rešitve, katerih 
namen je doseči ve-dno imperativneje zahtevano racionalizacijo in učinkovitost 
poslovanja družbenih služb. Nekatere od teh predlogov smo že p-ričeli tudi 
uveljavljati, sicer z veliko- oprezno-stjo-, -da ne rečem s ip-remajhno odločnostjo. 
Ta dejstva kažejo, da se na področju -družbenih služb šele sedaj začenjajo 
resnično uveljavljati z gosp-oidarsko reformo sproženi procesi. 
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Socialno zavarovanje predstavlja tako po svojem pomenu kot po obsegu 
angažiranih sredstev eno od najpomembnejših dejavnosti s tega področja, saj 
se je delež narodnega dohodka za te namene gibal v zadnjih petih letih od 
dobrih 11 do preko 13°/o. Obstoji tendenca naraščanja izdatkov socialnega za- 
varovanja, ker nas postavlja pred alternativo, ali sprejeti zavestno odločitev 
o povečanju tega deleža, ah pa o njegovi stabilizaciji. Splošna gospodarska gi- 
banja nam narekujejo, da se odločimo za stabilizacijo te potrošnje. 

Taka odločitev zahteva na eni strani sistemske spremembe v posameznih 
panogah socialnega zavarovanja, na drugi strani pa narekuje vrsto tekočih 
uikrepov, ki bodo zagotovili večjo učinkovitost uporabe zbranih sredstev. Si- 
stemske spremembe, zlasti pomembnejše, ki bodo bolj angažirale zavarovance, 
delovne organizacije in družbencnpolitične skupnosti k neposrednejšemu od- 
ločanju in sodelovanju pri uvajanju pravic ter gospodarjenju s sredstvi teh 
skladov, zahtevajo več časa. Zato jih bo mogoče postopoma uveljavljati šele 
tekom naslednjega leta in eventualno še kasneje. 2e sedaj pa je mogoče uve- 
ljaviti vrsto organizacijskih in drugih ukrepov na področju, službe socialnega 
zavarovanja in zdravstvenega varstva ter ustvariti take pogoje, ki bodo lahko 
takoj vplivali, na racionalnost celotne potrošnje. 

Zvezna skupščina je prav v teh dneh sprejela že nekatere predpise s pod- 
ročja zdravstvenega ter invalidsko-pokojninskega zavarovanja, otroškega do- 
datka ter delovnih razmerij, katerih cilj je racionalizacija potrošnje na tem 
področju in uskladitev te potrošnje z družbenimi zmogljivostmi. S temi predpisi 
se deloma omejujejo pravice zavarovancev in deloma prenašajo stroški za 
osebne dohodke in dohodek delovnih organizacij. Zaradi tega se tudi zmanjšu- 
jejo obveznosti delovnih organizacij do skladov socialnega zavarovanja. S temi 
ukrepi se skupna stopnja prispevka za vse panoge socialnega zavarovanja in 
otroški dodatek omejuje od sedanjih 20,5 °/o na 19 

Ob prvotni zahtevi, da skupna stopnja prispevkov ne more biti večja kot 
20,5 »/o, je bila za invalidsko-pokojninsko zavarovanje po sklepu skupščine 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev določena in vam v soglasje 
predlagana stopnja osnovnega prispevka v višini 12,4Stopnja prispevka za 
otroški dodatek pa je bila določena na 2,10 fl/o. Potrebe dolgoročnega zavarovanja 
bi bilo torej mogoče v dosedanjih pogojih, na osnovi katerih so izdelane prvotne 
utemeljitve, ki ste jih prejeli, kriti s 14,5 "/o stopnjo. 

V obrazložitvi, ki ste jo prejeli, so prav tako navedene okolnosti, in razlogi, 
ki utemeljujejo za zdravstveno zavarovanje znižane stopnje od letošnjih 7 na 
6 »/o v prihodnjem letu. To znižanje je omogočila sprememba temeljnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju, ki je bila uveljavljena že v juliju letošnjega leta 
in ki je naložila večje obveznosti, delovnim organizacijam in skrčila nekatere 
pravice zavarovancev. Pri pripravi predlogov obeh aktov, ki so vam predloženi, 
pa seveda niso mogli biti upoštevani ukrepi, 'ki so se na področju socialnega 
zavarovanja takrat v zveznem merilu šele pripravljali. S temi ukrepi, ki so 
danes že sprejeti, se še nadalje zmanjšujejo obremenitve skladov socialnega 
zavarovanja in še bolj racionalizira potrošnja na tem področju. 

Zvezni ukrepi narekujejo spremembe v razporeditvi stopenj oziroma sred- 
stev med skladi socialnega zavarovanja. Upoštevati je namreč treba, da sedaj 
uveljavljene spremembe prenašajo znaten del obveznosti iz skladov zdravstve- 
nega zavarovanja na delovne organizacije in delno tudi na zavarovance same 
ter da še nadalje zmanjšujejo obseg pravic zavarovancev. Kakor so v juliju 
1966 sprejeti ukrepi zahtevah znižanje stopnje osnovnega prispevka za zdrav- 
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stveno zavarovanje.cd 7 na 6%, tako pravkar sprejeti zvezni predpisi, ki jim 
bodo takoj sledili ustrezni republiški, predpisi in ukrepi samoupravnih organov, 
zahtevajo nadaljnje znižanje te stopnje na 5 °/o. 

Podrobnejša obrazložitev, ki narekuje in omogoča to znižanje, je dana v 
posebni informaciji, ki vam je bila vnaprej dostavljena in vsebuje tudi potrebne 
kalkulacije. Zato v imenu odbora za delo in socialno zavarovanje predlagam 
amandma, s katerim se v predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme 
določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev pred- 
videna 6% stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev 
zniža na največ 5 °/o od osnove, od katere se obračunava prispevek za socialno za- 
varovanje. Okoliščine narekujejo, da se ta zakon sprejme takoj zato, da se glede 
na novo določitev skupne prispevne stopnje za vse panoge socialnega zavarova- 
nja v višini 19% določi delež te stopnje, v okviru katere bodo morale komu- 
nalne skupnosti socialnega zavarovanja uskladiti svoje dohodke in izdatke 
takoj v začetku naslednjega leta, 

Uskladitev potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja z družbenimi 
zmogljivostmi in novimi predpisi, ki omogočajo limitiranje stopnje osnovnega 
prispevka na največ 5%, bo zagotovljeno le tedaj, če bodo pravočasno sprejeti 
in realizirani tudi organizacijski in drugi, ukrepi, ki bodo prispevali k bolj 
smotrni potrošnji na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavaro- 
vanja. V tej zvezi bodo morali samoupravni organi socialnega zavarovanja in 
tudi drugi organi sprejeti takoj v začetku naslednjega leta vrsto aktov, za kar 
jih pooblaščajo zvezni predpisi. 

Med pomembne ukrepe, ki naj prispevajo k stabilizaciji in racionalizaciji 
potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja oziroma zdravstvenega var- 
stva je prav tako šteti predloge ukrepov, ki jih je republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo nedavno predložil Skupščini SR Slovenije. Po- 
trebni pa so tudi ukrepi za zagotovitev racionalnejšega poslovanja službe so- 
cialnega zavarovanja, ki jih bosta morala čimprej pripraviti republiški sekre- 
tariat za delo v sodelovanju z republiškim zavodom za socialno zavarovanje. 

Spremembe na področju zdravstvenega zavarovanja nalagajo tudi nove 
odgovorne ter zelo zahtevne naloge skupščinam komunalnih skupnosti socialnega 
zavarovanja. S tem, da so skupščine komunalnih skupnosti dobile večje samo- 
upravne pristojnosti, se jim nalaga tudi večjo odgovornost za vodenje takšne 
politike, ki bo ob participaciji zavarovanih oseb k stroškom za posamezne 
oblike zdravstvenega varstva pogojevala najracionalnejše rešitve: zdravstvenega 
varstva. S pravilno uvedeno reorganizacijo zdravstvene službe in izvedbo ostalih 
ukrepov akcijskega programa na področju zdravstvenega varstva za stimula- 
tivno odmero višine za nadomestilo' za čas bolezni, bo mogoče bistveno vplivati 
na tekoče usklajevanje dohodkov z izdatki v komunalnih skupnostih. 

V zvezi s pričakovanimi ukrepi komunalnih skupnosti pa se pred službo 
socialnega zavarovanja, kakor tudi pred strokovno zdravstvene institucije, pred- 
vsem zdravstvene centre, postavljajo nove in veliko bolj zahtevne naloge. Samo- 
upravni organi na področju socialnega zavarovanja bodo namreč mogli spre- 
jemati kvalificirane odločitve le na osnovi ekonomskih analiz ter ocen zdrav- 
stvenega zavarovanja in varstva na območju komunalne skupnosti. Službe 
socialnega zavarovanja morajo zato čimprej postati strokovno usposobljen, 
ekonomsko finančni aparat, ki bo samoupravnim organom predlagal najustrez- 
nejše rešitve pri opravljanju novih nalog. 
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Za čimbolj racionalno poslovanje socialnega zavarovanja je potrebno tako 
kot v zdravstvu tudi v teh službah sprejeti aikcijski program, s katerim bodo 
zagotovljeni vsi potrebni ukrepi, da se izboljša celotno poslovanje, poenostavi 
in modernizira. Skratka, da se doseže strokovnost kadrov, ki bo ustrezala bo- 
dočim potrebam in zahtevam samoupravnih organov socialnega zavarovanja. 

Prilagoditev zdravstvene službe našim možnostim in potrebam je odvisna od 
čimprejšnje uveljavitve optimalne organizacije in še nekaterih drugih ukrepov 
v zdravstveni službi, ki jih je treba podvzeti v merilu republike. Zato je po- 
trebno z ustreznim akcijskim programom povezati iniciativo, ki jo kažejo zdrav- 
stveni delavci in zavodi na terenu ter drugi zainteresirani organi. V nekaterih 
komunalnih skupnostih so na tem področju že marsikaj štorih. Vendar pa sami 
brez kompleksnejših rešitev v merilu republike ne morejo smotrno urediti vseh 
medsebojnih odnosov. Republiški upravni in strokovni organi se morajo zato 
ob teh novih pogojih z vso zavzetostjo angažirati za reševanje odprtih proble- 
mov in hitro reagirati jia nastale potrebe tet naloge. Le tako bo namreč mogoče 
doseči nujno potrebno uskladitev naporov, ki jih bodo v tej smeri podvzemali 
samoupravni in strokovni organi na tem področju. 

To pomeni, da je potrebno poskrbeti za čimprejšnjo realizacijo že koncep- 
tiranega akcijskega programa, ki. ga je pripravil republiški sekretariat za zdrav- 
stvo in socialno varstvo. Dosedanje razprave o problematiki socialnega zava- 
rovanja, ki so v zadnjem obdobju potekale tako v zvezni kot v republiški 
skupščini, so živo zainteresirale zavarovance same in delovne ter družbene 
organizacije za bolj smotrno reševanje problemov socialnega in zlasti zdrav- 
stvenega zavarovanja. Dejstvo, da se delno prenašajo obveznosti na delovne 
organizacije, 'bo le-te minogo bolj kot doslej zainteresiralo za zdravstveno stanje 
delavcev in jih pripravilo 'do tega, da tudi v interesu lastnih poslovnih uspehov 
posvetijo več pozornosti aktivnemu zdravstvenemu varstvu, zlasti da 'bodo bolj 
kot doslej poskrbele za razvoj medicine dela. Zato bo treba takšen vsesplošen 
interes upoštevati pri nadaljnjem delu na tem področju, omenjene spremembe 
pa bosta morala Izvršni svet in naša Skupščina tekoče spremljati in usmerjati. 

Na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja in otroškega dodatka 
so bile tudi uveljavljene nekatere spremembe, ki vplivajo na določitev stopnje 
prispevka za te panoge zavarovanja, ki pa ne bodo prinesle takojšnjih znat- 
nejših finančnih efektov. Na tem področju so tudi možnosti za racionalnejšo 
uporabo sredstev ob dosedanjem obsegu pravic močno omejene, zaradi česar bo 
mogoče znižati stopnjo prispevka le, če se ne izvede revalorizacija pokojnin 
v prvotno predviđeni višini. 

Na področju otroškega dodatka pa so uvedene pomembnejše spremembe, 
ki upoštevajo tudi specifičnost te problematike v posameznih republikah. Na 
republike je prenesena pristojnost za določanje cenzusa dohodka, od katerega 
bo odvisna pravica do otroškega dodatka. Sedaj predvideno stopnjo prispevka 
za otroški dodatek bo zato mogoče še znižati.. 

Stopnji za invalidsko in pokojninsko zavarovanje in otroški dodatek, ki 
ju je sprejela Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
ob upoštevanju takratnih razmer, sta zato -danes nesmotrni, ker skupnost seveda 
ni mogla upoštevati sprememb, ki. jih sedaj prinašajo novi predpisi. Zato v 
imenu odbora predlagam, da se na današnji seji Zbora ne sklepa in določa o 
predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za inva- 
lidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek, ker bo 
Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev o tem ponovno 
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razpravljala in ob upoštevanju novih razmer sprejela ustreznejši stopnji za te 
panoge zavarovanja. 

Predlagam ziboru, da sprejme predloženi zakon. 

Predsednik Tine. Remškar: Gradivo k tej točki dnevnega reda je 
bilo skupaj z vabilom na sejo (dostavljeno Izvršnemu svetu na podlagi 109. 
člena začasnega poslovnika Republiškega zbora. 

Izvršni, svet je za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda določil 
tovarišioo Majdo Gaspari. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta sporočiti k 
predlogu zakona stališče Izvršnega sveta? (Da.) Besedo ima tovarišica Majda 
Gaspari. 

Majda Gaspari: Izvršni svet soglaša s predlogom zakona in tudi z 
danes predloženim amandmajem k določitvi stopnje osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje delavcev. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona je obravnavala zakono- 
dajno-pravna komisija, ki je zboru predložila pismeno poročilo. Ali želi poro- 
čevalec komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Začenjam razpravo. Zeli 
kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče, dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je RepubHški zbor soglasno sprejel predlog zakona o najvišji 
meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje delavcev. Predsednik Izvršnega sveta želi besedo. Besedo ima tova- 
riš Janko Smole. 

Janko Smole: Tovarišice in tovariši poslanci! Izvršni svet je na seji 
Republiškega zbora, 'dne 7. decembra tega leta, dal kolektivno ostavko na pod- 
lagi 2. odstavka 189. člena in 'drugega odstavka 185. člena ustave zato, ker ni 
bil sprejet predlog zakona o najvišji meji, do katere se more določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje. Medtem so skupščinski organi 
izdelali nov predlog zakona o najvišji meji, do katere se more 'določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. Ker je bil ta za- 
konski predlog danes izglasovan v obeh pristojnih zborih Skupščine, sporočam 
Republiškemu zboru, da Izvršni svet smatra, da so odpadli razlogi, zaradi ka- 
terih je podal ostavko in zato ostavko umika. 

Na prejšnji seji Republiškega in Socialno-zdravstvenega zbora sem poskušal 
pojasniti stališče Izvršnega sveta k predloženim zakonskim določilom, kakor 
tudi razloge, zaradi katerih je Izvršni svet odstopil. Vendar menim, da je po- 
trebno nekatera vprašanja še bolj osvetlili in predvsem poudariti širše okvire, 
v katerih je treba ocenjevati, pomen sprejemanja tega zakonskega predloga, kot 
enega od sestavnih delov politike reforme, zlasti še zaradi tega, ker v prihod- 
njem letu prehajamo v novo obdobje prizadevanj za odločno in konsistentno 
uresničevanje širokega kompleksa nalog reforme. 

Razprava o določitvi najvišje meje prispevka za zdravstveno zavarovanje 
po svoji pomembnosti daleč presega specifično področje urejanja zdravstvenega 
in celotnega socialnega zavarovanja. Neobveščenemu opazovalcu se na prvi po- 
gled lahko zdi čudno, da posveča Skupščina tolikšne sile razpravam ali naj bo 
stopnja za zdravstveno zavarovanje za določen odstotek večja ali manjša. Ome- 
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jitev najvišje stopnje prispevka za zdravstveno Zavarovanje je pomemben vzvod 
v celotni strategiji naporov za realizacijo reformnih prizadevanj na tem pod- 
ročju, čeprav ne edini in je lahko uspešen le ob uporabi številnih drugih rešitev. 
Zato se mi zdi potrebno posebej poudariti, da tega vprašanja ne bi smeli pod- 
cenjevati in poenostavljati ter ga obravnavati osamljeno. O njem moramo raz- 
pravljati z vidika in v okviru nalog, ki jih postavlja reforma, v okviru širših 
problemov splošne potrošnje oziroma v okviru naporov za dosledno usklajeva- 
nje odnosov med proizvodnjo in potrošnjo. To pa pomeni vsestranske in trajne 
učinkovite napore za usklajevanje vseh oblik osebne, splošne in investicijske 
potrošnje z našimi materialnimi možnostmi. Od uspehov pri teh prizadevanjih 
je odvisna stopnja stabilizacije našega gospodarstva in le na teh osnovah je v 
sedanjih razmerah mogoče utrjevati in izgrajevati naš družbenoekonomski 
sistem. Le to omogoča, da dosledneje razvijamo načelo delitve po delu in prav 
s tem spodbujamo rast produktivnosti dela in najracionalnejšo uporabo obsto- 
ječih proizvodnih sil. S takimi prizadevanji je mogoče bojevati bitko proti 
ekstenzivnemu gospodarjenju in prehajati na raven večje intenzivnosti na vseh 
področjih družbenega udejstvovanja. Le v ustaljenih materialnih odnosih je 
mogoče zagotoviti učinkovito delovanje objektiviziranih meril, vrednotenje de- 
lovnih uspehov in delitve po delu v gospodarstvu in družbenih službah, kakor 
tudi v vseh družbenopolitičnih skupnostih. Takšna objektivizirana merila, ki 
so osnova za razvoj samoupravnega sistema, so lahko le čvrsti dinar in stabilna 
valuta. Temu osrednjemu cilju, ki je osnovni pogoj za razvoj ustreznih druž- 
benih odnosov, moramo vse bolj podrejati še tako- upravičene potrebe in želje, 
kakor tudi različne posamične interese. 

To še prav posebej velja za današnjo stopnjo našega družbenega in ekonom- 
skega razvoja, ko izvajamo daljnosežno družbeno reformo, ki vse bolj odkriva 
stare in nove probleme in zahteva ustrezne nove rešitve. S svojim delovanjem 
reforma sama po sebi odpira probleme na tistih področjih, ki so v preteklih 
letih veljala za nedotakljiva, ter se je o njih razpravljalo samo s stališča pove- 
čevanja potrošnje, ne pa v prvi vrsti s stališča novih sistemskih rešitev, ki naj 
omogočijo selekcijo potreb in vzpostavljanje racionalnih, uresničljivih razmer 
med željami in možnostmi. Vse to> zadeva celotno splošno potrošnjo, tako tisto, 
ki se financira iz proračunov, kakor tudi tisto, ki se financira drugače, na pri- 
mer iz skladov za socialno zavarovanje. Pri obravnavanju teh vprašanj so 
doslej prevladovale težnje, da se že doseženi porabi dodajo nova in nova sred- 
stva in razširja materialne okvire ter s tem ustvarja nove možnosti za ekspan- 
zijo potrošnje. Pri tem je bila močno poudarjena odločilna vloga 'države, kot 
posredovalca med tistimi, katerim se sredstva odvzemajo in tistimi, katerim 
se sredstva dodeljujejo. To pa je, hote ali nehote, prisiljevalo državo, da je 
krepila, svoje posredništvo, s tem pa tudi. vse bolj zaostrejevala številne spopade 
psihološke in politične vsebine, ki v ničemer ne morejo prispevati k razvoju 
družbene produktivnosti dela in k uveljavljanju progresivnih ekonomskih in 
družbenih rešitev. 

Zahteve po takšnem širjenju potrošnje imajo širše ozadje. Hote ali nehote 
spodbujajo na prvi pogled atraktivne, vendar poenostavljene rešitve za ure- 
janje posameznih problemov in so usmerjene k nenehnemu spreminjanju ob- 
stoječih razmerij v delitvi dohodka. Prerazdelitev dohodka pa je mogoče ures- 
ničiti samo na dva načina, ali z novimi obdavčitvami delovnih organizacij 
oziroma osebne potrošnje ali pa z denarno emisijo, ki omogoča nosilcem po- 
trošnje, da trenutno povečajo svoj delež, ki pa hkrati s porastom cen vsem 
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drugim potrošnikom posredno zmanjšuje potrošnjo in dejansko kupno moč. 
Prerazdelitev se tu javlja kot dejanje države, ki od časa do časa po tej metodi 
razrešuje nakopičene probleme v trenutno korist enega ali drugega in skuša 
vzpostaviti novo, čeprav zelo labilno ravnotežje med ekonomskimi in družbeno- 
političnimi silami. V razmerah inflacije delovni ljudje izgubljajo občutek za 
stvarno vrednotenje že doseženih uspehov in žive v neprestanem strahu, da jim 
bo preko noči odvzeto1, kar so si včeraj pridobili. 

Mislim, da je v pogojih reforme odveč govoriti o kakršnih koli možnostih 
za povečanje obdavčitev delovnih organizacij in osebnega dohodka. Odločno 
moram oidkloniti vsakršno emisijo denarja, ki lahko le razpihuje še neodprav- 
ljena žarišča inflacije in ki seveda ne more v ničemer prispevati k racionalni 
uporabi obstoječih sil in rezerv, še manj pa more spodbujati višjo produktiv- 
nost in intenzifikacijo procesov družbenega dela. Inflacija je v sedanjih pogojih 
destruktivna sila, ki neprestano dezintegrira gospodarsko in celotno družbeno 
strukturo ter zaradi tega tudi objektivno krepi centralistične in etatistične težnje 
in sile. Inflacija je pri nas že prenehala biti uspešno sredstvo materialno za- 
ostale dežele, ki le po tej poti uspeva doseči neobhodno začeto koncentracijo 
kapitala, da bi omogočila prve korake k industrializaciji in sodobnemu gospo- 
darskemu razvoju. 

Vsako gospodarstvo, ki se na določeni stopnji gospodarskega in družbenega 
razvoja predaja tokovom inflacije, se mora obenem, zavedati, kakšne so dlruž- 
beno-po-litiene posledice, če jih ne more pravi čas zavreti. Razvoj našega si.stema 
na osnovi samoupravljanja in vse večje vloge delovnega človeka v našem go- 
spodarskem in družbenem dogajanju je potemtakem v prvi. vrsti odvisen od 
dosledne borbe proti vsem težnjam in ukrepom, ki bi neposredno ali posredno 
pospeševali inflacijo. Znano je, da inflacija negativno deluje predvsem na do- 
ločene profile dohodkov, kot so standard nekvalificiranih delavcev in upoko- 
jencem, na družbene dejavnosti, ki ne formirajo svojega dohodka neposredno 
na tržišču. Zaradi tega inflacija tudi omogoča in utrjuje pojave uravnilovke, 
mezdnih odnosov in olajšuje vse mogoče oblike demagogije in lažnega humaf 
nizma. Po drugi strani, pa so pod okriljem inflacije še najbolj- zavarovane 
investicije, saj še tako nerentabilna vlaganja prej ali, slej dobijo svojo potrditev. 

Reforma, 'ki smo jo začeli izvajati pred dobrim letom dni, je kaj kmalu 
razkrila številne probleme, ki so se nakopičili v našem preteklem razvoju. 
Pokazala je na številna kritična področja, kjer smo doslej trosili več kot nam 
dovoljujejo obstoječe materialne zmogljivosti. Predvsem je postavila v ospredje 
odločno premagovanje celotnega inventarja starih rešitev, prijemov in miselno- 
sti, ki izhajajo iz preteklih odnosov ekstenzivnega gospodarjenja; miselnosti, ki 
predvsem poudarja, kje povsod zaostajamo in kje bi morali povečati potrošnjo., 
Pri tem se poslužuje zelo evidentnih kazalnikov, ki pa vzeti sami za sebe 
predstavljajo kvečjemu pol resnice. V takih razmerah se poraja psihoza, ki je 
usmerjena le navzven, ki išče rešitve od zgoraj, ki veruje v čudodelno silo za- 
konov, kakor da bi z njimi lahko spreminjali stvarne materialne odnose po 
naših zamislih in željah. Vse take rešitve so danes objektivno po svojem bistvu 
etatistične, saj izključujejo občanandelovnega človeka, 'delovno organizacijo v 
gospodarstvu ali katerikoli -družbeni službi, od aktivnega prizadevanja za raz- 
reševanje obstoječih protislovij, ker že same po sebi omogočajo razraščanje 
nenacionalne porabe sil in sredstev. 

Mislim, da je obstoječi sistem socialnega zavarovanja zelo značilen model 
za odnose, ki, jih spremljajo z vidika udeležbe v naro-dnem dohodku ogromna 
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družbena, sredstva, ne vključujejo pa neobhodnih sistemskih zagotovil za smo- 
trno trošenje teh sredstev. Ta sistem ne upošteva dovolj interese proizvajalca, 
občana, zdravstvenega delavca in delovne organizacije, da postanejo aktivni 
dejavniki racionalizacije potrošnje, obenem pa tudi, povečane produktivnosti 
dela. V reformnih razmerah delovne organizacije niso več in bodo v letu 1967 
še manj pripravljene pristajati na najbolj enostavne, obenem pa danes še naj- 
bolj škodljive rešitve, da ekspanzijo potrošnje na primer v socialnem zavarova- 
nju in morebitne primanjkljaje pokrijemo z novimi obremenitvami. 

Omejena stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje predstavlja začasno 
nesistemsko rešitev, ki pa v prehodnem obdobju omogoča neizogibno zaščito 
delovnih organizacij, da bodo v prihodnjem letu lahko delovale v novih zaostrenih 
pogojih gospodarjenja. Gospodarske organizacije so bile v preteklosti pod nepre- 
stanim pritiskom novih zahtevkov po povečanih davkih, prispevkih itd. Tako 
določena stopnja obenem omogoča, da se delovne organizacije ustalijo v novih 
materialnih razmierah in da bomo lahko vpeljali sistem, po katerem ne bocmo 
administrativno določali stopenj, po katerem bodo same delovne organizacije 
in 'delovni ljudje v zadbstni meri usposobljeni, da ne bodo dopuščali preko- 
račenj možnega obsega družbenih obveznosti na škodo razvoja produktivnosti 
dela, modernizacije pogojev gospodarjenja, ki jo čedalje bolj zahteva vključe- 
vanje v mednarodno tržišče, in materialnih interesov delovnega človeka. Naj- 
brž bo v bodoče potrebna najširša obravnava v samoupravnih organih v 
delovnih organizacijah in kritična presoja trošenja sredstev, preden se bodo 
odločili za kakršne koli nove prispevke in preden bodo skupščine na vseh ravneh 
sprejemale instrumente za urejanje družbenih obveznosti,. 

Posledice dosedanje eksipanzije splošne potrošnje so na primer v republiški 
proračunski potrošnji tudi precejšnji, dolgovi, ki jih bomo morali v naslednjem 
letu razreševati, s tem da bomo, o čemer bo Skupščina posebej razpravljala, 
uporabili del sredstev, s katerimi razpolaga republika za financiranje razvoja. 

Znano je tudi s kakšnimi dolgovi smo se srečali, ob odpravi okrajev, ki 
so le eden, čeprav ne najpomembnejši finančni dokument, ki označuje preteklo 
obdobje, v katerem smo trosili sredstva pretežno ekstenzivno. Dosledno urejanje 
obveznosti iz preteklosti je izrednega pomena za nadaljnji razvoj reforme, saj 
predstavlja bistveno izboljšanje celotne finančne strukture v našem gospodarstvu 
in hkrati pomeni usposabljanje bank za poslovno delovanje. Banke so bile pri 
dosedanjem delu prav zaradi številnih nerešenih dolgov iz preteklosti v pre- 
cejšnji meji paralizirane in zato tudi, ne 'dovolj dejavne v novih procesih po- 
slovno bančnega integriranja sredstev in njihovega smotrnega prelivanja. Banke 
v Sloveniji tudi zaradi tega še niso postale organizacije, ki v novih odnosih 
omogočajo najbolj optimalno usklajevanje interesov delovnih organizacij z 
družbenimi interesi ter potrebno družbeno usmerjanje procesov v gospodarstvu 
in na drugih področjih. 

Kljub stalnemu naraščanju izdatkov na področju splošne potrošnje nismo 
bili v preteklem obdobju sposobni do kraja urediti najosnovnejših področij, kot 
so izobraževalne dejavnosti, celotno socialno zavarovanje, kakor tudi ne raznih 
drugih dejavnosti, ki se financirajo iz proračuna ali iz podobnih virov. Ustvarilo 
se je prepričanje, da je najprej potrebno prispevata dodatna sredstva, šele potem 
borno sposobni, da se angažiramo za večjo kakovost teh dejavnosti, za racio- 
nalnejše trošenje sredstev itd. Dodatna sredstva so se seveda kaj hitro izčrpala, 
saj so sile inflacije 'kmalu odtegnile tisto, kar je trenutno predstavljalo izbolj- 
šanje materialnega položaja posameznih dejavnosti, pri tem pa nismo dosegli 
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takih novih kakovosti, ki bi na teh področjih omogočile porast družbene pro- 
duktivnosti dela in ki bi v večji meri pripomogle k razvijanju progresivnih 
rešitev. V mislih imam izgrajevanje novih družbenih odnosov, ki edino lahko 
zmanjšujejo prostor, v katerem se danes porajajo utvare, da je mogoče zunaj 
Rezultatov delovnega uspeha in dohodka zaposlenih v družbenih službah najti 
za odprte probleme trajne rešitve. 

Danes se lotevamo mnogih novih rešitev, ki vsekakor ne predstavljajo 
lahko odločitve. Nove rešitve so največkrat težke, pomenijo celo trenutne žrtve 
in odpovedovanja, vendar vse to z namenom, da se uspostavijo taki odnosi, ki 
bodo spodbujali ustvarjanje večjega dohodka in racionalnejše trošenje sredstev 
na vseh področjih potrošnje in d,a se bo tudi na področju družbenih služb vse 
bolj prenašalo odgovornost na delovne skupnosti in njene člane. 

V celotni rasti splošne potrošnje prevladujejo, tako po obsegu kakor tudi 
po dinamiki, izdatki socialnega zavarovanja, ki bodo letos presegli 172 milijard 
starih dinarjev. Kako velik je njihov delež lahko najbolj nazorno razberemo 
iz primerjave, čeprav precej poenostavljene, s proračunsko potrošnjo vseh občin 
in republike, ki obsega financiranje celotnega vzgojno izobraževalnega sistema, 
kulturnih dejavnosti, socialnega varstva, javne uprave in ki bo letos znašala 
približno 120 milijard starih dinarjev. Potrebne bodo številne in poglobljene 
analize vseh panog socialnega zavarovanja, da bi odkrili, kaj vse se skriva za 
tolikšnim obsegom izdatkov. Toda že iz dosedanjih ugotovitev lahko povsem 
jasno zaključimo, da prekomerno neracionalno in zato tudi neodgovorno tro- 
šimo sredstva tako v invahdsko^pokojninskem kot v zdravstvenem zavarovanju. 
To zlasti velja za tisti del izdatkov, ki jih pogojujejo pretirani administrativni 
postopki in obremenjujejo ali sklade socialnega zavarovanja ali dohodek delov- 
nih organizacij v gospodarstvu in družbenih službah. Tudi povračila denarnih 
nadomestil za čas bolezni, ki se bodo letos povzpela na ■okroglo 22 milijard starih 
dinarjev, nosijo s seboj vse slabosti nestimulativnega delovanja tega sistema. 

Posebno pozornost zaslužijo tudi določeni pojavi, ki spremljajo razvoj 
zdravstvene službe in povzročajo enostransko pretirano razraščanje posameznih 
vrst zdravstvenih zavodo-v, ko hkrati že očitno zapostavljamo tista vlaganja, 
ki bi Zagotovila intenzivno zdravstveno varstvo z dobro organiziranimi in stro- 
kovno visoko usposobi j enimi zdravstvenimi institucijami, kot so bolnišnice, 
specializirani zdravstveni zavodi, Klinični center v Ljubljani itd. Prav temu 
smo v preteklosti posvečali najmanj pozornosti in so zato strokovno visoko 
usposobljene zdravstvene institucije materialno zaostale za institucijami osnovne 
zdravstvene službe. Zaradi tega se zastavlja vprašanje, ali ni že čas, da s kon- 
kretnimi prizadevanji zdravstvenih delavcev, zavarovancev, delovnih organi- 
zacij, idružbeno-političnih skupnosti, državnih organov in strokovnih zavodov 
zavremo potrošnjo sredstev na račun namišljenih obolenj ali odsotnosti z dela 
ter ekstenzivnega širjenja zdravstvene mreže. Očitno je, da moramo začeti od- 
ločno bitko proti takšnim izdatkom zdravstvenega zavarovanja, če hočemo 
ustvariti optimalne pogoje za napredek sodobnega zdravstvenega varstva. Velik 
vpliv na to bo lahko imela uvedba neposrednega prispevka zavarovancev za 
nekatere zdravstvene storitve, ki bo posredno vplivala na bolj smotrno porabo 
razpoložljivih sredstev. To mora postati naloga vseh delovnih organizacij, občin- 
skih in republiške skupščine ter izvršilnih, upravnih in strokovnih organov. 
Zanje se bomo zavzemali le, če bomo postavljeni pred omejene materialne 
možnosti in zaostrene pogoje gospodarjenja na tem področju. Prav omejena 
stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje bo lahko pospešila 
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odkrivanje žarišč neracionalne potrošnje, če bomo seveda hkrati razumeli, da 
notranje rezerve v zdravstveni službi niso v opuščanju sodobnih diagnostičnih 
in terapevtskih postopkov ter v nazadovanju kakovosti zdravstvenih storitev, in 
če bomo tudi poskrbeli, da bo to dobilo svojo potrditev v konkretnih odnosih 
med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstveno službo. 

Smoter reformnih prizadevanj na področju zdravstva je doseči višji zdrav- 
stveni standard in boljše .pogoje za razvoj medicinske vede. Tega ne bo mogoče 
doseči, če bomo razvoj prepuščali stihijskemu delovanju različnih medsebojno 
nasprotujočih se interesov in silnic. Da bi to preprečili, moramo.čimprej izdelati 
jasen koncept nacionalne zdravstvene politike in enoten program makroorga- 
nizacije zdravstvene službe. V njem je treba opredeliti prednostni red bodočih 
vlaganj in globalnega razporejanja sredstev namenjenih za tekoče financiranje 
zdravstvenega varstva. O takem, novim razmeram prirejenem programu, ki 
ga morajo pripraviti republiški upravni in strokovni organi, bomo razpravljali., 
če bo potrebno, tudi vse leto1, toda ko bo sprejet, mora postati osnova za učin- 
kovit družbeni vpliv na področju razvoja tega področja. Z njimi bomo preprečili 
sedanjo koeksistenco nasprotujočih se konceptov in hotenj, ki zmanjšujejo 
rentabilnost novih naložb in smotrov tekoče porabe, proizvajalcu pa nalagajo 
nova in nova bremena za izdatke, ki niso utemeljeni, ne strokovno in ne 
družbeno. 

Osnovni problem je torej v tem, da odpremo vrata reformnim procesom 
tudi na področju socialnega zavarovanja, kjer smo podedovali zvezno zakono- 
dajo, ki je bila pod neprestanim pritiskom širjenja teh in drugih pravic, ki pa 
je v razmerah reforme pokazala, da postaja nevzdržna tako v pogledu mar 
terialnih sredstev, kakor tudi v pogledu celotnega sklopa družbenih odnosov. 
Ti namreč v veliki meri izključujejo vlogo zavarovanca in delovne organizacije 
pri uveljavljanju racionalnejših rešitev. Reforma je pokazala, da je prav na tem 
področju potrebno poiskati nove sistemske rešitve, ki se lahko uvajajo le po- 
stopno in morajo biti poprej temeljito strokovno proučene. 

Uresničevanje skupščinske politike na določenem področju, na primer v 
zdravstvu ali pa pri uporabi pooblastila glede uvedbe začasnega instrumenta o 
omejitvi stopnje prispevka, za zdravstveno zavarovanje je konkretno vprašanje, 
kjer so možne razne rešitve. Nobena od možnih rešitev ne spada v kategorijo 
izključno dobrih ali izključno slabih. Vsaka rešitev, ki izhaja iz načelnih izho- 
dišč začrtanih s politiko Skupščine, lahko skriva v sebi. celo 'mavrico vseh 
mogočih značilnosti, tako dobrih kot slabih. Zato se mora Izvršni svet politično 
odločiti, kaj bo predlagal za realizacijo splošne politike in se skupaj z državno 
upravo in strokovnimi institucijami tudi oborožiti z dokazi, zakaj posamezni 
predlog lahko vsebuje tudi elemente, trenutno težko sprejemljive, ki pa kljub 
temu odpirajo celotni nadaljnji proces. Predvsem pa je treba potrebno ustva- 
riti vsesplošno miselno ozračje, ki ne bo ustvarjalo slepil, da na tem področju 
ni rezerv in da so potrebne le nove obremenitve produktivnega dela. 

Reforma terja, da 'državni organi razgrnejo stvarno stanje in to ne samo 
na področju socialnega zavarovanja in splošne potrošnje, da bi se jasno izčistile 
dileme in poiskale ustrezne rešitve. 

V tej zvezi bi hotel še posebej opozoriti tudi na to, da zahteva politika 
izvajanja reforme v danih razmerah tudi začasno uporabo tako imenovanih 
administrativnih rešitev, čeprav take rešitve sicer ne ustrezajo našemu sistemu. 
Pri uresničevanju ciljev reforme je potrebno stvarno in ustrezno oceniti, kdaj 
in kje mora družba v danih razmerah uporabiti tudi takšne začasne instrumente 
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ter kdaj in kje ti instrumenti omogočajo uresničevanje širših nalog in uspešen 
nadaljnji razvoj. 

Skupščinska razprava o stopnji prispevka za socialno zavarovanje v prvi 
vrsti potrjuje, kakšno stopnjo razvoja je že dosegel naš skupščinski sistem in 
to še posebej zahvaljujoč intenzivnemu razvijanju reformnih procesov v našem 
gospodarstvu in v celotnih družbenih odnosih. Pogosto se sliši, da je Socialno- 
zdravstveni zbor nastopil v tej razpravi proti reformi. Mislim, da sem še posebej 
'dolžan poudariti, da takšne trditve nimajo nobene osnove in lahko vodijo k 
nepotrebni abstraktni polarizaciji sil, predvsem pa ne prispevajo h koristnim 
rezultatom pri uresničevanju reforme. Prav razprava poslancev Socialno-zdrav- 
stvenega zbora je bila ena izmed najbolj poglobljenih razprav, ki je pred 
državno upravo in strokovne zavode postavila številne naloge v pogledu izde- 
lave strokovnih rešitev, ki naj omogočijo in pospešijo vključevanje teh dejav- 
nosti v reformo brez škode za razvoj sodobne in racionalne zdravstvene mreže 
in za zdravstveno varstvo zavarovancev, kakor tudi glede razčiščevanja doku- 
mentacije. Razprava pa je izražala bojazen, da bo ob taki omejitvi 'dohodkov 
zdravstvenega zavarovanja prišlo do negativnih posledic in neustreznega razvoja 
v zdravstvenem varstvu. Analiza dosedanjega načina razdeljevanja sredstev 
zdravstvenega zavarovanja, ki je bila izvršena po razpravi v Skupščini, vsekakor 
potrjuje upravičenost take bojazni, saj so se sredstva zdravstvenega zavarovanja 
doslej razdeljevala tudi pod vplivom in pritiskom raznih nestrokovnih, primitiv- 
nih in birokratskih teženj. To pa vsekakor dokazuje in še posebej narekuje 
potrebo po ustrezni družbeni intervenciji v prihodnje, tako pri. opredelitvi 
osnovnih razmerij znotraj celotnih razpoložljivih sredstev zdravstvenega zava- 
rovanja, kot tudi pri določitvi ustreznih prednosti. To pa pomeni, da se je 
treba opredeliti, za kakšno politiko se bomo zavzemali v določenem obdobju 
in da ta potem ne more ostati zunaj vpliva in prizadevanj občinskih in republi- 
ške skupščine. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Moja razprava nima namena vam poslan- 
cem pojasnjevati znana načelna izhodišča in politiko-, ki jo izvajamo na področju 
socialnega zavarovanja in splošne potrošnje. Ta politika je začrtana z nalogami 
in cilji same reforme. Reforma predstavlja povezano zaporedje številnih gospo- 
darskih in družbenih operacij, <pri čemer je bilo v razpravi v zvezni, skupščini 
prav te dni še posebej poudarjeno, da se v prihodnjem letu lotevamo izredno 
težkih, zamotanih in toliko bolj odgovornih nalog uresničevanja reforme. S 
temi stališči, ste ne samo seznanjeni, temveč ste se zanje tudi opredeljevali in 
jih ustvarjalno razvijah v številnih skupščinskih razpravah in odločitvah, ki so 
spremljale dosedanji potek reforme v naši republiki. Moj namen je bil pred- 
vsem pred širšo javnostjo ponovno poudariti, da reforma na vseh področjih 
zahteva povsem nove, njej lastne rešitve. Te ne morejo biti poenostavljene in 
enostranske. Reforma nas vse bolj sooča s težkimi dilemami, pred katerimi 
ni mogoče zapirati oči in se zatekati k besednim rešitvam tam, kjer je mogoče 
medsebojno nezdružljive stvari logično povezati in uskladiti. 

Reforma tudi ne bi bila uspešna, če bi jo pojmovali, kot enostranski obra- 
čun s silami, ki so v preteklosti predstavljale osnovne silnice ekstenzivnega 
gospodarjenja, ki najbrž ni domisel tega ali onega, temveč pomeni določeno 
zgodovinsko stopnjo v našem gospodarskem in družbenem razvoju. Med take 
poenostavljene rešitve danes vsekakor že sodijo tu ali tam porajajoče misli o 
prerazdelitvi narodnega dohodka, češ -da je to edino učinkovito zdravilo za reše- 
vanje določenih težav v tej ali drugi gospodarski ali 'družbeni dejavnosti. Smisel 
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reforme je prav v izgrajevanju in utrjevanju sistema, ki bo omogočal neprestano 
prerazdel jevan je dohodka, vendar po načelu delitve po delu skladno z delovnimi 
uspehi in to v pogojih zaostrenega gospodarjenja ter vse večjega vpliva ne samo 
zunanjega blagovnega tržišča, temveč tudi vedno bolj zahtevnih meril, ki jih 
sodobni razvoj v svetu postavlja tako na področju znanosti, izobraževanja, kul- 
ture, kakor tudi glede kadrov. 

Mislim, da so povsem zgrešene vse tako imenovane teorije, ki, po komaj 
enem letu uresničevanja reforme postavljajo zahteve po globalni ponovni pre- 
razdelitvi narodnega dohodka, in sicer na klasičnih odnosih: država in številni 
posamični, ali skupinski interesi. Reforma predstavlja najbolj radikalno spre- 
membo v delitvenih odnosih. Prav zato pa potrebuje časa in intenzivnih naporov, 
da bi se bistveno spremenjeni materialni odnosi uskladili in zaživeli, v novi 
vlogi in odgovornosti delavca, tako v gospodarstvu, kakor tudi v družbenih 
•dejavnostih. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Nedvomno so naloge, ki nas čakajo v letu 
1967, težke in odgovorne. Vendar mislim, da so prav zadnje razprave v naši 
Skupščini in njene odločitve izraz globokega zaupanja v uspeh reforme ter 
da lahko na najširši osnovi le okrepijo aktivne sile, ustvarjali duh in odločno 
pripravljenost opredeliti se tudi za trenutno težke odločitve, kar je najboljše 
zagotovilo za dosledno uresničevanje in uspeh naše reforme. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi. se nihče.) 
Ker se nihče ne javi, ugotavljam, da Republiški zbor sprejema na znanje, da 
je Izvršni svet umaknil ostavko, ki jo je 'dal na 39. seji tega zbora. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepanjeJ 

o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za inva- 
lidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek. 

Glede nai predlog, ki ga je dal odbor za delo in socialno zavarovanje, predla- 
gam, da na današnji seji o tem predlogu ne razpravljamo, ker ga bo morala 
Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev ponovno pro- 
učiti. Se strinjate s tem? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve an druge 
faze I. etape graditve kliničnega centra v Ljubljani. 

Predlog odloka je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za' 
svojega predstavnika določil tovariša Staneta Seliha. Ali želi predstavnik Izvrš- 
nega sveta dati. k predlogu še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog odloka sta obravnavala odbor za družbeni plan, finanoe in prora-- 
čun in zakonodajnoHpravna komisija,. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni 
poročili. Ali želita ,poročevalca (dati tudi ustno obrazložitev? (Ne želita.) Prosim 
poročevalca, odbora za družbeni plan, finance in proračun, da se izjavi o redak- 
cijski spremembi. (Poročevalec se strinja.) Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ker ne želi nihče besedo, zaključujem razpravo in dajem predlog odloka na 
glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški, zbor soglasno sprejel predlog odloka o 
finančnem prograimu za sofinanciranje prve in druge faze I. etape graditve 
kliničnega centra v Ljubljani. 
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Prehajamo na 11. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o vodnem prispevku za leto 1967. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki. je za 
svojega predstavnika določil Lojzeta Blenkuša. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš Lojze Blenkuš. 

Inž. Lojze Blenkušr Tovarišice in tovariši, poslanci! Temeljni in 
republiški zakon o vodah, določata, da se za reševanje najosnovnejših vodno- 
gospodarskih problemov, predvsem pa za varstvo pred vodami predpiše vodni 
prispevek, ki je dohodek republiškega vodnega sklada. Višino vodnega prispevka 
in ostale določbe je treba predpisati pred pričetkom vsakega leta. Izhodiščne 
postavke predloga zakona o vodnem prispevku za leto 1967 so predvsem tele: 
Obremenitev delovnih in 'drugih organizacij na enoto uporabljene oziroma one- 
snažene vode in pridobljene električne energije ostane enaka kot v letu 1966. 
To načelo je vezano na dosledno izvajanje gospodarske reforme in menim, da 
ni potrebno posebne obrazložitve. Temeljni, zakon o vodah določa, da plačujejo 
za izkoriščeno oziroma uporabljeno vodo' vodni prispevek delovne organizacije, 
ki opravljajo industrijsko, rudarsko, komunalno ali obrtno dejavnost ter civilno- 
pravne osebe in občani, ki opravljajo obrtne in druge podobne dejavnosti. S 
tem je podan krog zavezancev plačila vodnega prispevka za uporabljeno vodo. 
Niso pa s tem še zajeti vsi, ki vodo uporabljajo, kot npr. promet, gostinstvo, 
gradbeništvo, gozdarstvo, kmetijstvo in drugi. 

Kakorkoli že pojmujemo principe finančne politike vodnega gospodarstva, 
ali v obliki plačila po potrošnji vode,, to je kdor troši vodo, naj jo tudi plača, 

•ali pa po principu solidarnosti, ki ie nujen pri reševanju vodnogospodarske 
problematike predvsem na področju varstva pred vodami, ostaja dejstvo, da je 
omenjeno zvezno določilo pomanjkljivo. S tem predlogom zakona skušamo to 
pomanjkljivost vsaj delno zmanjšati tako>, da razširjamo krog zavezancev plačila 
vodnega prispevka tudi na postransko dejavnost v delovnih organizacijah, ki je 
po zveznih določilih obvezna plačila, četudi matično podjetje s svojo osnovno 
dejavnostjo tega ni obvezno plačevati. 

Slovenija z zakonom o vodnem prispevku za leto 1966 iz znanih vzrokov ni 
izkoristila zveznega pooblastila, da lahko predpiše zvišanje stopnje iz oseb- 
nega dohodka od kmetijske dejavnosti za potrebe vodnega gospodarstva. Spre- 
membe, ki so' nastale na tem področju po gospodarski reformi, nam to v 
letu 1967 dopuščajo. Predlagamo^, da se stopnja tega prispevka zviša za 1 %. 
Izjema bi bili le tisti kmetje, ki plačujejo odškodnino vodnim skupnostim 
po določilih temeljnega zakona in po sklepih skupščin vodnih skupnosti, in tisti 
del katastrskega dohodka, ki je iz teh ali drugih vzrokov oproščen plačila pri- 
spevka iz osebnega 'dohodka od kmetijske dejavnosti. Bistvo tega instrumenta 
ni v finančnem učinku, saj bodo znašala predvidena sredstva iz tega naslova 
v letu 1967 le okoli 2,2 milijona, N dinarjev, temveč v tem, da bo dan nov 
impulz za večje združevanje sredstev kmetov v obliki odškodnin pri vodnih 
skupnostih. Danes se kmetje že marsikje povezujejo prek. vodnih skupnosti za 
reševanje tiste vodnogospodarske problematike, ki jih materialno najbolj inte- 
resira, prav tako pa marsikje stojijo še popolnoma ob strani. 

Zbiranje prijav, izdajanje odločb, evidenca in drugo ni potekalo v letu 1966 
tako kot bi moralo. Od tod delno tudi vzrok za izpad planiranih sredstev, ki bi. 
po planu morah doseči okoli 37 milijonov N din, po odločbah pa le 33 milijo- 
nov N din. Ta problem, potreba po racionalizaciji dela in s tem pocenitvi nam 



40. seja 171 

narekuje, da prevzame Zavod za vodno gospodarstvo SRS, ki postane po že 
sprejetem zakonu s 1. 1. 1967 upravni organ, izdajo zaključnih odločb za 
leto 1966 ter akontacij sikih in seveda tudi zaključnih odločb za leto 1967. Raču- 
namo, da bo poleg hitrejšega in doslednejšega izvajanja zakona na tem področju 
prišel vodni sklad do večjih sredstev in tudi do popolne evidence, ki jo danes 
brez dvoma zelo pogrešamo. 

Na osnovi teh izhodiščnih postavk v predloženem zakonu bo vodni sklad v 
letu 1967 predvidoma razpolagal s sredstvi v višini okoli 36 milijonov N din. 

2e same potrebe vodnega gospodarstva na področju varstva pred vodami, 
to je, hudourniki, regulacije in obramba pred erozijo so brez dvoma večje kot 
znašajo navedena sredstva. 

Vodni. sklad je v svojem programu za obdobje 1966—1970 te potrebe naka- 
zal oziroma konkretiziral. Izpad sredstev znaša skoraj 30 ®/o, kar zastavlja vpra- 
šanje, kaj storiti v dani situaciji? Menimo, da bi bilo popolnoma zgrešeno iskati 
rešitev v zmanjšanju plana predvidenih preventivnih del na področju vodnega 
gospodarstva. Že v letošnjem letu je vodni sklad s politiko sofinanciranja to 
je z vezanjem lokalnih sredstev na investicijska sredstva sklada pokazal ozi-v 
roma dokazal, da se vsa naša družba kljub obveznosti plačila vodnega prispevka 
čuti dolžna, da sodeluje pri. intenzivnejšem reševanju osnovnih vodnogospodar- 
skih problemov. Smatramo, da bo potrebno s tako politiko še intenzivneje nada- 
ljevati v prihodnjem letu s tem, da se ta razširi tudi na financiranje vzdrževalnih 
del ter se tako omogoči sprostitev sredstev vodnega sklada za investicijska 
dela. 

Zato namerava Izvršni svet predlagati tudi določene spremepabe temeljnega 
zakona o vodah. 

Vodne skupnosti so dolžne do 31. 1. 1967 prilagoditi svojo organizacijo 
določbam temeljnega in republiškega zakona o vodah. S tem pa ta proces ne 
bi smel .biti zaključen. Nadaljnja faza njihovega dela na tem področju bo 
morala voditi h kvalitetnejšim spremembam v poslovanju organizacij, ki jih 
narekuje v okviru izvajanja reforme tudi nastala finančna situacija na področju 
vodnega gospodarstva. 

Organizacija čuvajske službe, pravočasno izvajanje vzdrževalnih del ipd., 
vse to so brez dvoma elementi, ki jih bo potrebno' realizirati za racionalnejše 
delo na področju vodnega gospodarstva. Družbena zavest in solidarnost na eni 
ter velike notranje rezerve na 'drugi strani nam zagotavljajo, da bo mogoče 
s skrajnimi napori in skrbnim delom, kljub pomanjkanju rednih sredstev zbra- 
nih v vodnem skladu, v glavnem le realizirati srednjeročni program varstvenih 
del na po<dročju vodnega gospodarstva. 

Izvršni svet se je strinjal z vsemi amandmaji danimi na razpravah v odboru 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora 
in pa v zakonodajno'-pravni komisiji, razen z amandmajem k 3. členu. 

V imenu Izvršnega sveta izjavljam, da se Izvršni svet po ponovni proučitvi 
tega člena strinja tudi š tem amandmajem tako, da se točki b) in c) črtata, in 
prosim Republiški zbor Skupščine SR Slovenije, da predloženi zakon, dopolnjen 
z amandmaji,-sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta. obravnavala odbor 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve ter zakonodajno^- 
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pravna komisija. Odlbor in komisija sta dala pismeni poročili. Ali želita poro- 
čevalca dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo1. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ce nihče; zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog zakona o vodnem pri- 
spevku za leto 1967. 

Predsednik Tine Remškar: Prehajamo na 12. točko dnevnega 
reda, in sicer na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o združitvi ma- 
riborskih občin. 

Predlog zakona so Skupščini SR Slovenije predložile: Skupščina občine 
Maribor-Center, Skupščina občine Maribor-Tabor in Skupščina občine Maribor- 
Tezno. Ali želi predstavnik teh občin dati k predlogu zakona poleg pismene 
obrazložitve še ustno? (Ne želi.) Gradivo za to točko dnevnega reda je bilo 
skupaj z vabilom za sejo poslano Izvršnemu svetu na podlagi 109. člena začas- 
nega poslovnika Republiškega zbora. Izvršni svet je za svojega predstavnika 
določil dr. Branka Premroua. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati k pred- 
logu stališče Izvršnega sveta? (Da.) Prosim'. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Mislim, 
da Republiška skupščina prvič obravnava zakonski predlog, ki so ga predložile 
neposredno občine na podlagi njihove zakonske iniciative. To je v skladu ne le 
z ustavno pravico naših občin, 'da uveljavljajo v republiški skupščini svojo pra- 
vico zakonske iniciative, ampak tudi z naravo stvari, ki ureja ta zakon, to je 
z vprašanjem teritorialnega formiranja občine kot temeljne družb eno-poli ti čne 
skupnosti. Ustanovitev občine, odprava ali. združitev občin ter spreminjanje 
meja med občinami je sicer stvar republiškega zakona, je pa hkrati vsebinsko 
tudi stvar prizadetih občanov in občin samih, da predlagajo republiški, skupščini 
rešitve, ki jih postavlja življenje in nujnost izvrševanja družbenih nailog na ni- 
voju temeljne družbeno politične skupnosti. Predloženemu zakonu je priložena 
obširna in prepričljiva utemeljitev razlogov, ki govore za združitev maribor- 
skih občin v eno samo občino. Izvršni svet sprejema te razloge in jih podpira, 
ker je prepričan, da pomeni ta združitev glede na današnje funkcije občine in 
glede na današnje tehnične možnosti njihovega izvrševanja olajšanje in poeno- 
stavitev z upravljanjem mesta Maribora in njihove najbližje okolice, ki jo za- 
jemajo sedanje tri mariborske občine. 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za organizacijsko^pohtična vprašanja in zakonodajno-pravna komisija. Odbor in 
komisija sta predložila pismeni poročili. Ali želita poročevalca odbora in ko- 
misije poročili še ustno obrazložiti? Ali se odbor strinja z redakcijskim poprav- 
kom 1. člena? (Se strinja.) Zeli kdo govoriti? (Ne.) Ker vidim, da nihče, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog zaikona na glasovanje. Prosim, kdor je za, 
naj dvigne roko. (Vsi posilanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o zdru- 
žitvi mariborskih občin. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o pomoči družinskim članom, katerih hranilec 
je v obvezni vojaški službi. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Staneta Seliha. Ali želi predstavnik Izvrš- 
nega sveta dati. k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Ne želi.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za zdravstveno in socialno politiko 
in zakonodajno^pravna komisija. Odbor in komisija sta dala žboru. pismeni po- 
ročili. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije predlog še ustno obraz- 
ložite? Prosim poročevalca odbora, da da izjavo o amandmaju zakonodajno- 
pravne komisije. Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o po- 
moči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi. 

Prehajamo tna 14. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet in za svo- 
jega predstavnika določil člana Izvršnega sveta tovariša Viktorja Repiča, Ali 
želi predstavnik Izvršnega sveta besedo? (Da.) Prosim, besedo ima Viktor Repič. 

Viktor R e p i č : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! K 
obemia zakonskima predlogoma, katera pravkar obravnavamo', je podana obraz- 
ložitev, prav tako pa še posebna skupna dodatna obrazložitev, ker predstavljata 
oba zakonska predloga povezano celoto in hkrati spremembo dosedanjega si- 
stema na tem področju. Spremembe, ki jih uvajata nova zakonska predloga, pri- 
našajo reformo tudi v komunalno gopodarstvo. V tem sistemu delimo komu- 
nalno potrošnjo na individualno in kolektivno. Kolektivne komunalne naprave 
financira občina iz prispevka za uporabo mestnega zemljišča. V tem je objek- 
tivna ekonomska logika predloženih zakonskih prtedpisov. Občani solidarno pri- 
spevajo za kolektivno komunalno potrošnjo, medtem ko individualne komunalne 
storitve in proizvode plačujejo1 glede na porabo. Ker je že v obrazložitvah ob- 
širno in podrobno prikazan nov sistem, mislim, da ni potrebe, da bi se na to 

-ponovno vračal, razen tega bo najbrž tudi sama razprava postavila vprašanja, 
o katerih bi tovariši poslanci smatrali, da je potrebno še govoriti. Zato mi do- 
volite, ida se tokrat zadržim pri -vprašanju, zakaj republika posega s svojo zako- 
nodajo na to področje? Uvedba prispevka za uporabo mestnega zemljišča je bila 
omogočena že leta 1963 na podlagi zveznega zakona o uporabi in urejanju 
mestnega zemljišča. Medtem ko so druge republike ta prispevek že uvedle, je 
sprejela SR Slovenija le zakon o urejanju mestnega zemljišča in z njim uzako- 
nila »komunalni prispevek« investitorjev, ki se z novimi zakonskimi predpisi 
ukinja. V letu 1965 je Zvezna skupščina sprejela nov temeljni zakon o prispevku 
za uporabo mestnega zemljišča. Takrat je republiški sekretariat za urbanizem 
in stanovanjsko izgradnjo pripravil gradivo in teze za nove predloge republiških 
zakonov. 2e prve razprave pa so pokazale, da prevladuje mnenje, da ni po- 
trebe po sprejetju posebnih republiških zakonov, ki bi urejali to področje, ker 
že temeljna zakonodaja v zadostni meri pooblašča občinske skupščine za ure- 
janje problematike prek občinskih odlokov. 
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Tako je v letu 1965 in v začetku 1966. leta precejšnje število občinskih skup- 
ščin pripravilo potrebne odloke z namenom, da jih spomladi leta 1966 tudi 
uveljavijo. Izvršni svet je ugotovil, da predstavljajo ti odloki pretirano velike 
razlike v rešitvah med posameznimi občinami. Izvršni svet je ugotovil, da so 
pri pripravi teh odlokov avtorji izhajali predvsem iz potreb, ki se pojavljajo 
na njihovem področju komunalnega gospodarstva. Znano pa je, da so te po- 
trebe pri nas izredno velike, oziroma da so te potrebe danes takšne, da jih je 
z razpoložljivimi sredstvi nemogoče v celoti kriti. Ker so izhajali izključno ali pa 
preteždo iz ugotovljenih potreb, je seveda razumljivo, da je prišlo v re- 
šitvah 'do tendenc, da se iščejo viri tam, kjer je po njihovem mnenju najlažje 
priti do večjih sredstev, in da se v večji meri obremenjujejo taki izvori, za ka- 
tere se smatra, da bo obremenitev laže izvedljiva. Zelo očitna tendenca v 
Sloveniji je bila, da se pretirano obremenjujejo proizvodna podjetja ter se na ta 
način zagotovi več sredstev za nujne potrebe, ki. se pojavljajo v komunalnem 
gospodarstvu na področju posameznih občin. Prav zato je razumljivo, da so 
tudi pri O'dmeri višine prispevkov razlike tako občutne, da je bilo nujno, na 
nek način doseči oziroma zagotoviti enotnejši pristop k urejanju teh vpra- 
šanj na področju SR Slovenije. Karakteristika teh odlokov je bila tudi v 
tem, da so bili nekateri zelo komplicirani, ker so zahtevali sila obsežne admini- 
strativne in organizacijske priprave, ki bi že same lahko porabile večino teh 
namembnih sredstev. Izvršni svet je zato zavzel stališče, da priporoči občinam, 
na kakšen način naj se delo pri urejanju teh predpisov nadaljuje. Naj omenim 
samo osnovno stališče Izvršnega sveta, ki je opozoril, da je vprašanje komu- 
nalnega gospodarstva pomembno, da pa je prav tako sila občutljivo, ker je 
treba v reformnih pogojih zelo previdno odmerjati obremenitve tako za delovne 
organizacije, kot za posamezne občane. Izvršni, svet je zato priporočil, da se ta 
vprašanja rešujejo v razumnejših rokih, da se ne hiti z osvajanjem in uvaja- 
njem odlokov in da se zagotovi 'dovolj časa za sistematično proučitev proble- 
mov, ter se šele na osnovi tega pride do takih rešitev, ki bodo predstavljale 
sprejemljive obveznosti za delovne organizacije in občane, ki bodo hkrati zago- 
tavljale boljše pogoje v komunalnem gospodarstvu. 

Izvršni svet je hkrati tudi ugotovil, da sam temeljni zakon vsebuje take 
zakonske določbe, ki dejansko omejujejo republike in občine v podrobnejšem 
urejanju tega področja in je zato prevzel na sebe odgovornost, da sproži proces 
sprememb tistih zakonskih določil, za katere se je v razpravah pokazalo, da za 
razmere v SR Sloveniji niso sprejemljive. Danes lahko obvestim zbor, da je v 
zveznem sekretariatu, ki je pristojen za to dejavnost, že bila konferenca z vsemi 
republiškimi sekretariati za urbanizem, in da zvezni sekretariat predlaga spre- 
membo temeljnega zakona. 

V tem času je 20 občin v SR Sloveniji, že imelo pripravljene odloke, vendar 
je po teh razgovorih samo 10 občin odloke tudi sprejelo, vendar so vsi tisti od- 
loki, ki so karakteristični prav po primerih, o katerih sem govoril, ostali ne- 
uveljavljeni.. 

Z novim republiškim zakonom ne uvajamo prispevka, ker so občinske 
skupščine že s temeljnim zakonom pooblaščene za uvedbo tega prispevka, ter 
bi te lahko tudi že v tem času na osnovi pooblastila temeljnega zakona spre- 
jele odloke. V republiškem zakonu so predvsem podrobneje obdelana tista na- 
čela temeljnega zakona, da zagotovimo enotnejši pristop k reševanju in urejanju 
te problematike. To so predvsem: namembnost prispevka, osnove, po katerih 
se prispevek določa, način pobiranja in pa oprostitve. 
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Vprašanje, ob katerem bi se želel vsaj na kratko zadržati, je uveljavljanje 
izvajanja zakona. Vprašljivo je, če je mogoče, da bodo občinske skupščine, 
vsaj tiste, ki to želijo, na osnovi republiškega zakona, že v začetku prihodnjega 
leta uveljavile občinski o<dlok o prispevku, ker je zaradi poznega sprejema 
republiškega zakona rok kratek? Smatramo, da je to mogoče, in sicer zaradi 
tega, ker so se razprave in priprave za občinske odloke lahko vršile vzporedno 
z delom na republiških zakonih. Razprava o predlogu zakona je trajala vse 
leto. Verjetno je le malo primerov v naši praksi, da bi bil nek zakonski predlog 
tako obširno na tolikih mestih obravnavan ob sodelovanju tolikih zainteresi- 
ranih ljudi. 

Najprej so bile številne konference in razgovori s strokovnjaki, nato so bih 
predlogi obravnavani v odborih Izvršnega sveta, na Izvršnem svetu, na posebnih 
bazenskih -sestankih s predstavniki zlasti s predsedniki občinskih skupščin. O 
predlogu so razpravljali še na posebnih sestankih s predstavniki občin, kjer 
je to vprašanje še posebno aktualno in seveda tudi v odborih in komisijah 
Skupščine. Želel bi ob tej priliki še posebej naglasiti, da se je pristojni odbor 
za komunalno go>spodastvo tega zbora od vsega začetka izredno aktivno vključil 
v vse faze priprav predloženih zakonskih predlogov. 

Tako bodo občinske skupščine, ki žele uvesti prispevek že z začetkom pri- 
hodnjega leta, lahko to opravile na osnovi pooblastil temeljnega- zakona, kakor 
tudi vseh določil, ki jih obsega republiški zakon, ker so bile stalno seznanjene 
s potekom dela. Ostaja sedaj v tej zaključni fazi edino, da se tista določila, 
ki se eventualno v republiškem ziakonu menjajo, modificirajo in zato lahko 
odloke že v najkrajšem časiu sprejmejo. 

Poseben problem, ki se bo pojavil ob izvajanju tega zakona, je, da še bodo 
vsaj nekatere občinske skupščine znašle v situaciji, da bodo iz tega vira zbrale 
manj sredstev, kot pa so zbirale do sedaj iz »komunalnega prispevka« investitor- 
jev. Zato bo treba, da bodo občinske komisije ob prehodu na nov sistem predvsem 
izhajale iz spoznanja, da se je v komunalnem gospodarstvu dejansko nakopičilo 
toliko problemov in težav, da jih ni mogoče rešiti preko noči, da jih je treba 
reševati zelo elastično in na način, ki ustreza splošnim pogojem. 

Zs v samih razpravah je bilo posebej naglašeno, da je treba izkoristiti 
možnosti, ki jih dajejo novi zakonski predlogi, da se v bodoče občinske skup- 
ščine poslužujejo pomoči investitorjev. S tem ni mišljeno, da ta investitor daje 
sredstva, ampak da se preko' pogodbenih odnosov skuša premostiti čas, v kate^- 
rem bodo te finančne težave brez dvoma nastajale. Predvsem gre za razume- 
vanje, da bo proces vnašanja ekonomskih osnov oziroma proces prehoda od 
administrativnega do ekonomskega gospodarjenja na komunalnem področju 
daljši, in da bo treba s takim razumevanjem reševati probleme, ki se pojavljajo 
in ki se bodo še poj avl j ah. 

Prav tako bi opozoril, da je. ob sprejetju občinskih odlokov pri določitvi 
prispevka za porazdelitev zelo važno, 'da vsakdo, M bo prispeval, točno ve, zakaj 
prispeva in kako se ta sredstva uporabljajo. Z drugimi besedami, ob sprejetju 
in pred izvajanjem teh zakonskih predpisov bo potrebno pohti.čno delo, ki je 
deloma že v teku, da se pravilno pojasni dejansko stanje in na tem potem gradi 
zavest tistih, od katerih sicer upravičeno pričakujemo, da bodo tudi z lastnimi 
sredstvi sodelovali v razreševanju teh težkih problemov. 

Kot lahko beremo v dnevnem časopisju o poteku zborov volivcev, ki raz- 
pravljajo O' teh vprašnjih, si lahko ustvarimo sodbo, da povsod tam, kjer 
so bili problemi dobro pojasnjeni, kjer so ljudje dobili jasno sliko o< stanju,. 
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praviloma ni bilo odpora proti prispevku. Ljudje so problematiko razumeli, 
hkrati pa so seveda dajali tudi svoja mnenja in predloge, ki so deloma, vsaj 
kot lahko razberemo iz teh poročil in posameznih izjav, tudi sprejeti. Nekatera 
mnenja pa bo brez dvoma treba še tudi v bodoče temeljiteje obravnavati in 
ugotoviti, kateri elementi omogočajo še boljše rešitve v prihodnosti, od teh, ki 
-jih danes imamo. 

Predlagam Republiškemu zboru, da zakonska predloga sprejme. Hvala lepa! 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor 
za urbanizem in stanovanjsko izgradnjo ter komunalne zadeve in pa zakono- 
daj no-pravna komisija. Odbor in komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ah 
želita poročevalca odbora oziroma komisije dati k predlogu še ustno obrazlo- 
žitev? (Da.) Prosim. Besedo ima tovariš Milan Kristan. 

Milan Kristan: Odbor za urbanizem in stanovanjsko izgradnjo je bil 
že od vsega začetka vključen v razpravo o osnutku zakonov, kjer je sodeloval 
s svojimi predstavniki na raznih bazenskih konferencah. Zato smatramo, da so 
ti zakoni izraz naših objektivnih možnosti in da so se pri sestavi predloga do 
maksimuma upoštevale tudi vse pripombe, ki so prihajale s terena. 

Praiv to nas je tudi nekoliko zavedlo, da smo pred to sejo, ko smo obravna- 
vali predlog zakona, mislili, da bi bilo treba dopolniti 6. člen tako, da bi se 
dodala nova točka a), ki bi se glasila: »za pridobivanje stavbnega zemljišča«. 
S tem se razširi potrošnja teh sredstev ne samo na urejanje, ampak tudi na 

■nakup stavbnega zemljišča. Po kasnejši razpravi v odboru in na današnjem 
posvetu pa smo bili mnenja, da bi ta amandma umaknili. Za ta umik so nas 
prepričali nekateri argumenti zakonodajno-pravne komisije ter predstavnikov 
Izvršnega sveta, kakor tudi spoznanje, da nas je zapeljala želja terena, ker je 
treba končno najprej dobiti zemljišče in ga potem urejati, vendar bi pa to 
pomenilo odtekanje sredstev za namene, ki ne bi bili v skladu s samo intencijo 

■zakona. 

Predsednik Tine Remškar: Pričenjam razpravo. Prosim kdo želi 
besedo? Ali je mnenje odbora enako kot k 6. tudi k 19. členu, ki tudi ni uskla- 
jen? (Poročevalec odbora: Da.) 

Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo in dajem predlog za- 
kona na glasovanje. (K razpravi, se ponovno prijavi tovariš Viktor Repič.) 

Viktor Repič: Na včerajšnji seji Organizacijsko-političnega zbora 
je bil sprejet amandma, da se besedilo 5. člena spremeni tako, da pride za be- 
sedo »za graditev« še »in rekonstrukcijo«, ker gre tu samo za prcciznejše 
besedilo. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariš Repič, to je že naslednji zakon. 
Zdaj pa imamo še prvi zakon. 

Zeli še kdo besedo? (Nihče.) Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je 
za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko). Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o ure- 
janju in oddajanju stavbnega zemljišča. 



40. seja 177 

Prehajamo na 15. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Viktorja Repiča. Ali želi predstavnik 
Izvršnega sveta dati še posebno obrazložitev k temu, kar je bilo pomotoma, 
obrazloženo že pri prejšnjem zakonu? (Ne.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za urbanizem, stanovanjsko izgrad- 
njo in komunalne zadeve ter zakonodajno-pravne komisije. Odbor kot tudi 
komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita poročevalec odbora oziroma 
komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Prosim poročevalca zakonodajno- 
pravne komisije, da se izjavi o pripombi k 4. členu (Poročevalec odbora. S pri- 
pombo se strinjam.) 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da pojasni svoje stališče k pripombi, 
ki je bila k 4. členu tega zakona sprejeta včeraj. 

Viktor Repič: 4. člen republiškega zakona res ureja na nek drugačen 
način organizacijo predpisovanja in zbiranja prispevka, kot pa to predvideva 
temeljni zakon. Morda je po formalnem tekstu zakonskih predlogov sodeč četo 
prišlo do razlike med republiškim in temeljnim zakonom. Vendar pa smo v raz- 
pravah, ki smo* jih imeli o tem vprašanju, izhajali iz stališča, da je način, 
kot ga predvideva temeljni zakon, v nasprotju z duhom samega temeljnega 
zakona, ker ta v 1. členu določa, da se sme prispevek nameniti samo za ureditev 
zemljišča in za »drugo komunalno izgradnjo. V 4. členu pa predvideva način, ki 
bi, kot smo mi. konkretno ugotovili, v nekaterih občinah povzročil, da bi do 
42'% vsega dohodka porabili za kritje stroškov zbiranja tega prispevka. Smemo 
dvomiti, da avtorji temeljnega zakona niso imeli predstavo o tem, kaj določilo 
4. člena konkretno pomeni. Ne glede na to smo, kot sem že povedal v uvoidnih 
besedah, predlagali spremembo temeljnega zakona ter je bila ena od predlaga- 
nih sprememb tudi ta, da bi prepustih republikam, da urede zbiranje na način, 
ki bo predstavljal najracionalnejši in najbolj praktičen način rešitve. Upamo, da 
lahko pričakujemo že v najkrajšem času predlagano spremembo, vsekakor pa 
smo mnenja, naj bi razlike, kolikor se pojavljajo' med obema zakonoma, ne bile 
razlog, da menjamo določilo 4. člena republiškega zakona. Smatramo, da je prav 
ta člen bistveno izboljšal zakonsko določilo in da predstavlja rešitev, ki je vsaj 
za pogoje v naši republiki najperspektivnejša. 

-Predsednik Tine Remškar: Hvala. Ah komisija še vztraja pri svoji 
pripombi? 

Dr. Josip Globevnik: Tovarišiee in tovariši poslanci! Komisija je 
v svojem poročilu, kot ste lahko prečitali, opozorila saimo na to, da je 4. člen 
predloga zakona formalno v nasprotju z določbo zveznega zakona, ki predvideva, 
da občinski upravni organ da za vsak posamezen primer odločbo, pri čemer 
mora navesti tudi elemente, ki so mu služili kot osnova za izdajo odločbe. 

Izvršni svet je na seji komisije pojasnil, zakaj je dal ta predlog. Komisija 
je mnenja, da je taka ureditev, kot je predvidena v zveznem zakonu, neprak- 
tična. Postavlja se tudi vprašanje, ali to določilo sploh spada v področje zvezne 
zakonodaje, oziroma ali ne bi morala federacija v takih zadevah prepustiti re- 
publiki, da uredi režim izdajanja teh aktov. Zakonodajno-pravna komisija je 
v skladu s svojo funkcijo opozorila pismeno in opozarja tudi danes, da je to 
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določilo v nasprotju z zveznim zakonom, toda formalnega predloga za amandma 
nismo dali. Opozarjamo na to, kar je predstavnik Izvršnega sveta povedal 
na seji in je vsebovano tudi v pismenem poročilu, da je Izvršni svet že pred- 
lagal spremembo zveznega zakona in da je po izjavah zveznih organov, zlasti 
upravnega organa pričakovati, da bo v najkrajšem času zvezni zakon spre- 
menjen. Hvala lepa. 

Predsednik Tine Remškar: Organizacij sko-politioni zbor je sprejel 
amandma k 5. členu predloga tega zakona, ki se glasi: 

»V prvi vrsti se za besedo »graditev« vstavita besedi »in rekonstrukcija«. 
Izvršni svet je sprejel ta amandma. Vprašam za mnenje še naš odbor. Se 

strinja? (Da.) Hvala. Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, dajem predlog zakona 
na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi, poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pri- 
spevku za uporabo mestnega zemljišča. 

Tovariši in tovarišice, predlagam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.10 in se je nadaljevala ob 13.30.) 

Predsednik Tine Remškar: Tovariši in tovarišice, nadaljujemo sejo. 
Imamo še 6 točk dnevnega reda. 

Prehajamo na 16. točko dnevnega reda, na obravnavo in sklepa- 
nje o statutu vodnega sklada SR Slovenije. 

Statut vodnega sklada je Skupščini SR Slovenije predložil upravni odbor 
sklada, ki je za svojega predstavnika določil Ivana Rosa, predsednika odbora 
sklada. Ah želi predstavnik vodnega sklada dati še ustno obrazložitev k sta- 
tutu? (Ne.) 

Gradivo k tej točki dnevnega reda je bilo poslano Izvršnemu svetu na pod- 
lagi 109. člena začasnega poslovnika, ki je za svojega predstavnika določil tova- 
riša Lojzeta Blehkuša. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta dati še ustno ob- 
razložitev? (Ne.) 

Statut vodnega sklada sta obravnavala odbor za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve ter zakonodajno-pravna komisija. Odbor in 
komisija sta dala zboru pismeni poročili. Ah želita dati še ustno obrazloži- 
tev? (Ne.) 

Statut je obravnaval tudi pristojni odbor Gospodarskega zbora. Vse pri- 
pombe k statutu, ki so jih sprejeli odbori, so bile poslane upravnemu odboru 
sklada. Upravni odbor je te pripombe na seji dne 23. 12. 1966 sprejel in to z 
dopisom tudi sporočil Skupščini SR Slovenije. Ali želi, poročevalec odbora 
oziroma komisije dati k statutu še ustno poročilo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Ker se nihče ne javi, jo zaključujem in dajem predlog 
odloka na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog odloka o po- 
trditvi statuta vodnega sklada SR Slovenije. 
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Prehajamo na 17. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdrav- 
stvenem varstvu živine. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Sveto Kobala. Ali želi predstavnik Izvršnega sveta 
dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim, besedo ima tovariš 
Kobal. 

Sveto Kobal: Tovariši in tovariši ce poslanci! Predloženi zakon o ukre- 
pih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine predstavlja 
skupaj s temeljnim zakonom celoto, ki. ureja ključna vprašanja pospeševanja 
živinoreje in njenega zdravstvenega varstva ter nadzorstvo nad izvajanjem 
zakonskih določil. 

Oba zakona omogočata, da se v živinorejski proizvodnji doseže nadaljnji 
napredek, predvsem pa podpirata nadaljnje napore za vzrejo kvalitetnejše ple- 
menske živine, kar je osnovni, predpogoj za dosego večje živinorejske produkcije. 
Čeprav so dosedanje delo pri sestavi zakona spremljale obsežne in poglobljene 
razprave, mi dovolite, da samo v nekaj kratkih potezah posebej opozorim na 
pomen živinoreje v našem gospodarstvu, kakor tudi na najbistvenejša določila 
predloženega zakona. 

Živinorejska proizvo<dnja se je tako v naši republiki kot tuidi 'drugje v 
državi odvijala vse do leta 1964 v dokaj neustaljenih ekonomskih razmerah. V 
vsem tem obdobju je za to panogo karakteristično izredno močno nihanje tako 
števila živine, kakor tudi količin živalskih proizvodov. Poleg neugodnih eko- 
nomskih pogojev so na razvoj živinoreje vplivali še drogi faktorji, kot na pri- 
mer: nezadostno razvita in neusklajena krmska baza, premalo razvito poslovno 
sodelovanje med kmetijsko proizvodnjo, trgovino in živilsko industrijo, ter 
končno ne v najmanjši meri tudi premalo razvito poslovno sodelovanje znotraj 
samega kmetijstva. Vsi ti vplivi so se še posebno močno odrazih v letih 1962 
in 1963, saj ugotavljamo v tem času občuten padec števila živine in živinorejske 
proizvodnje na sploh. Do močnega znižanja osnovne črede in proizvodnje je 
prišlo zlasti v govedoreji, posebno zaskrbljujoč pa je bil v tem obdobju padec 
staleža krav in plemenskih telic. Z ukrepi, ki. so bila sprejeti že pred gospodarsko 
reformo, zlasti pa s spremenjenimi odnosi v cenah po reformi, pa so se razmere 
za živinorejsko proizvodnjo bistveno zboljšale in so s tem podani ugodnejši 
pogoji za njen nadaljnji razvoj. 

Vpliv zboljšanih pogojev poslovanja in prizadevanja strokovnih služb je 
viden že v zadnjih dveh letih, saj se je v tem času število živine, predvsem 
govedi in perutnine ter proizvodnja teh živali, močno povečala. Predvsem je 
razveseljivo dejstvo, da se je več let trajajoče zniževanje števila krav in telic 
ustavilo, in da je prišlo celo do okoli 7*7o povečanja. Ugodnejše cene mleka 
namreč stimulativno vplivajo ne samo na večjo proizvodnjo mleka, temveč na- 
vajajo rejoe tudi na večjo rejo krav in plemenskih telic. 

Po zadnjih statističnih podatkih je bilo v naši republiki v začetku letošnjega 
leta nekaj več kakor 581 000 govedi, 428 000 prašičev, 50 000 konj, 2 730 000 
perutnine in okoli 38 000 glav drobnice. Takšno stanje v živinoreja je omogo- 
čilo, da smo že v lanskem letu proizvedli — računano v živi teži — 75 400 ton 
govejega mesa, 53 500 ton svinjskega mesa, 10 800 ton perutnine, 427 milijonov 
litrov mleka in 163 milijonov kosov jajc. Tako predstavlja živinoreja v skupni 
vrednosti kmetijske proizvodnje 34°/o, v nacionalnem dohodku SR Slovenije 

12» 
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pa znaša ta delež 7 %>. Tudi v izvozu je živinoreja dosegla pomembne uspehe. 
V zaidnjiih 4 letih se je izvoz povečal za več kot 60V letu 1965 je bilo pn>- 
danih na tujih tržiščih ži.vine in živalskih proizvodov v skupni vrednosti 
22 360 000 dolarjev. V izvozu vseh kmetijskih pridelkov je živinoreja udeležena 
s 65,5 °/o, v skupnem izvozu naše republike pa z 11,5 °/o in je tako izvoz živine 
in njenih proizvodov po realizaciji deviznih sredstev na 3. mestu, kar pomeni, 
da zavzema živinoreja tudi v devizni bilanci pomembno mesto. Kljub določe- 
nemu napredku pa ne moremo trditi, da je nivo proizvodnje in stanje živinoreje 
povsem zadovoljivo, saj obstoje realne možnosti za napredek živinoreje posebno 
v povečanju proizvo'dne zmogljivosti po živalih. Ureditev krmne baze in pri- 
lagoditev le-te živinorejski proizvodnji nam lahko v sorazmerno kratkem času 
omogoči nadaljnjo občutno povečanje proizvodnje. 

Kljub rezultatom v zadnjih letih pa moramo predvsem poudariti, da je 
proizvodnja v povprečju na družbenih posestvih kakor tudi v kooperaciji, še 
posebno pa v zasebnem sektorju, še vedno na nizkem nivoju, tako' glede pro- 
duktivnosti živali kakor tudi v vloženem delu. 

Niso še rešeni organizacijski problemi na nekaterih družbenih posestvih 
in na področju kooperacije, ne uvaja se konkretnim razmeram ustrezne tehno- 
logije pa tudi organizacija selekcije in vzreje plemenske živine ni povsem zado- 
voljiva. Ponekod, predvsem pa pri velikih koncentracijah živine zdravstveno 
varstvo še vedno ni vpeljano^ tako, da bi proizvodnjo zavarovali pred precejš- 
nimi škodami. Poseben problem predstavlja v Sloveniji tudi neprimeren pa- 
semski sestav pri določenih vrstah živine, še posebej pa velja to za govedo, kar 
onemogoča večjo produktivnost živali. Tako imamo še danes v naši republiki 
skoraj eno tretjino govedi, ki po svojih pasemskih in proizvodnih lastnostih 
ne zadovoljuje. 

Čeprav so bili vloženi, napori za izboljšavo sedanjega pasemskega sestava, 
ugotavljamo, da to delo prepočasi napreduje in da bo treba v bodoče posvetiti 
temu vprašanju večjo pozornost. 

Povečano živinorejsko proizvodnjo narekuje v bodoče zlasti hitro nara- 
ščanje domače potrošnje, ki jo povečuje še turizem, kakor tudi možnost za 
nadaljnjo prodajo živine in živinorejskih proizvodov na zunanjih tržiščih in to 
ne glede na določene trenutne težave, ki se pojavljajo na tem tržišču. Analize 
kažejo, da bo v naslednjih letih v Evropi povpraševanje po govejem mesu 
znatno večje kakor pa bo znašala proizvodnja. Tako ocenjujejo eksperti evrop- 
ske gospodarske skupnosti, da bo v letu 1970 deficit v mesu znašal okoli 600 tisoč 
ton. Glede na take ugotovitve lahko tudi v perspektivi računamo na še večjo 
možnost izvoza naše živinorejske proizvodnje na evropsko tržišče. Vse to na- 
rekuje, da moramo v tej panogi nadaljevati z začetim delom in da je zato 
potrebno v živinoreji podvzeti. vse tisto, kar je v strokovnem pogledu že pre- 
izkušeno in stremeti za tem, da čim hitreje dosežemo take proizvodne in eko- 
nomske rezultate, ki so v dani situaciji dosegljivi. Pri tem moramo uporabljati, 
take metode dela in tako tehnologijo, ki voidi tudi k pocenitvi proizvodov. 

Zdravstveno varstvo živine in živinorejska proizvodnja pomenita enoten 
tehnološki proces, katerega edini cilj mora biti napredek živinoreje, torej večja 
proizvodnja in se zato ne moreta ločeno obravnavati. Zato se urejajo ta vprar- 
šanja v enotnem zakonu podobno kakor je to rešeno v temeljnem zakonu. V 
okviru ukrepov na področju pospeševanja živinoreje daje zakon poseben po- 
udarek reji kvalitetne plemenske živine, ki, pomeni osnovo za večjo in racional- 
nejšo proizvodnjo. Vzreja kvalitetne plemenske živine pa je mogoča le, če 
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imajo rejci zagotovljeno strokovno službo, ki bo stalno spremljala proizvodne 
sposobnosti živali in skrbela, da se odbirajo za nadaljnjo rejo le tiste živali, ki. 
zagotavljajo najboljše dosežke. Ker dajejo zakonska določila ustrezne široke 
možnosti, se lahko strokovne službe vsestransko aktivirajo in tesneje povežejo 
z rejci, predvsem pa se jim omogoča široko angažiranje na področju selekcije. 
Potrebno je poudariti, da je nujno poiskati take oblike strokovne pomoči rejcem 
živali, ki bodo v danih pogojih najbolj smotrna in učinkovita ter hkrati tudi 
najcenejša. Na selekcijo živine ima v smislu povečanja njene produktivnosti 
najučinkovitejši vpliv razmnoževanje, zato predlog zakona določa, da se za 
oplojevanje živine lahko uporabljajo le plemenjaki z že ugotovljeno najboljšo 
plemensko vrednostjo, ki zagotavlja napredek proizvodnih sposobnosti pri ži- 
valih. Z doslednim izvajanjem teh načel lahko pričakujemo nadaljnji napredek 
v kvaliteti, naše živinoreje. 

Glede načina plačevanja odškodnine za oplojevanje živali je v končnem 
tekstu po sprejetih amandmajih, kakor so bili ti posredovani Izvršnemu svetu, 
bilo do včerajšnjega dne v predlogu zakona zastopano stališče, da gre za sto- 
ritve, ki se načelno plačujejo sproti, da pa se v skladu z dogovorom med inte- 
resenti plačevanje lahko uredi, tudi v pavšalnem znesku. Omogoči naj se tudi, 
da se plačevanje odškodnine za oplojevanje vključi v kooperacijsko ali drugačno 
poslovno sodelovanje. Vse to uvaja nove odnose med rejce živali in osemenje- 
valno službo, ki bo morala posvetiti več pozornosti oblikovanju dolgoročnih po- 
slovnih odnosov. 

Na področju zdravstvenega varstva živine kot pomembnega faktorja borbe 
za povečano produktivnost živali pa tudi zdravje človeka rešuje predloženi 
zakon nekatera vprašanja, ki doslej pravno in materialno niso bila zadovoljivo 
urejena. Zdravstveno stanje živine v Sloveniji je zlasti, kolikor gre za kužne 
bolezni, v zadnjih desetih letih dokaj zadovoljivo. Nekatere klasične kužne 
bolezni so pri nas že popolnoma zatrte, kot na primer: steklina, ohromelost 
prašičev, smrkavost, afriška smrkavost itd.; nekaj bolezni pa se pojavlja le ob- 
časno kot posledica nekdanje okuženosti tal, kot sta to vranični in šumeči prisad. 
Za tuberkulozo bolne govedi imamo le okoli 0,4 %, kužno zvrgavanje ugotovimo 
le nekaj primerov letno in še to le večinoma pri uvoženih živalih, svinjska in 
kokošja kuga pa se pojavljata v večjem obsegu le, kadar uvažamo večje količine 
prašičev in piščancev ali mesa iz drugih republik. Po> 11 letih smo v jeseni leta 
1964 imeli izbruh slinavke in parkljevke v večjem obsegu. Tudi ta epizootija je 
bija v treh mesecih zatrta, povzročila, pa je posebno družbenim živinorejskim 
organizacijam občutno škodo. Skupnost je v celoti imela zaradi te bolezni 
škode v višini 835 milijonov starih dinarjev. Pojav kužnih bolezni predstavlja 
še prav posebno nevarnost za naše družbene farme, kjer večja aglomeracija 
živali pogojuje hitrejše širjenje bolezni. Povečan promet in mednarodna me- 
njava živalskih proizvodov in surovin prav tako povzroča vse večjo nevarnost 
pojava kužnih bolezni. 

Iz dosedanje prakse ugotavljamo, da bi bilo lahko preprečevanje in zati- 
ranje živalskih kužnih bolezni še bolj učinkovito, če bi rejci živali pravočasno 
prijavljali vsak primer kužnih bolezni. Mnogokrat do take prijave ni prišlo, 
oziroma je prišlo prepozno predvsem zaradi tega, ker so se skušali rejci izogniti 
veterinarskim ukrepom in stroškom, ki so nastali zaradi teh ukrepov. Doseda- 
nji predpisi namreč niso zagotavljali, da se rejcem povrnejo stroški diagnostičnih 
preiskav, in da se jim v celoti povrnejo odškodnine za prisilno ubito ali zaklano 
žival. Povračilo stroškov in odškodnin je bilo dostikrat odvisno od proračunskih 
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možnosti 'družbeno-jpolitičnih skupnosti tako, da odškodnine niso predstavljale 
realnega povračila škode. To je privedlo celo do tega, da se najradikalnejši 
ukrepi tudi v izredno nujnih primerih niso odrejali, ali pa se je odločitev odla- 
gala. To vprašanje rešujeta sedaj temeljni in pa predloženi republiški zakon. 
Načelo obeh zakonov je, da plačuje stroške celotnega zdravstvenega varstva, 
vključno s stroški preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni rejec živine sam 
in to boidisi neposredno ali posredno. Neposredno predvsem za to, da bi bil mak- 
simalno zainteresiran, da podvzame vse tiste ukrepe, ki lahko delujejo preven- 
tivno pri razvoju, širjenju oziroma zdravljenju živalskih kužnih bolezni; torej 
v vseh tistih primerih, ko je predvsem individualno ogrožen in se lahko' tudi 
sam neposredno bori proti boleznim. Posredno pa naj plačuje povsod tam, kjer 
je njegovo individualno odločanje in ponašanje samo del splošne akcije za zati- 
ranje bolezni, kjer predstavlja bolezen splošno nevarnost ter preide tako v 
celoti do izraza kolektivna skrb in odgovornost. Na podlagi tega načela plača 
rejec sam vse tiste stroške, ki niso v zvezi s posebno nevarnimi boleznimi. Za 
posebno nevarne kužne bolezni, ki jih določa temeljni zakon — predloženi repu- 
bliški zakon pa jih razširja še za dve novi bolezni, ki sta posebno nevarni v 
Sloveniji — se plačujejo stroški diagnostičnih preiskav in odškodnine za ubite 
in prisilno zaklane živali ter uni.čene predmete iz sredstev od taks za zdravstvena 
spričevala za živali, torej posredno. 

Pred novelo temeljnega zakona se je mnogo razpravljalo o obveznem zdrav- 
stvenem zavarovanju živine, ki pa ga iz znanih razlogov Slovenija ni podpirala. 
Z novelo temeljtaega zakona pa so bile predpisane takse za zdravstvena spriče^- 
vala za kopitarje in parkljarje ter dana republikam možnost, da s svojim zakonom 
urede vprašanja plačevanja odškodnin in stroškov pregleda. Na ta način zbrana 
sredstva praktično nadomeščajo obvezno zavarovanje ter hkrati predstavljajo 
za rejce veliko manjšo obremenitev; celotni predloženi mehanizem zbiranja in 
uporabe teh sredstev pa bo stimuliral najracionalnejše koriščanje sredstev in 
daje rejcem polno varnost, da bodo škode pokrite. Zdravstvena spričevala seveda 
niso uvedena samo zaradi zibiranja sredstev, temveč služijo veterinarski službi 
za odkrivanje izvora in gibanja okuženih živali, zaradi podvzemanja ustreznih 
ukrepov, ker ta spričevala spremljajo živali pri prometu z živino. Predlog zakona 
določa, da 65 fl/o pobranih taks ostane na občinah, ki tako lahko neposredno prek 
veterinarske službe ukrepajo zoper živalske kužne bolezni in odločajo o kon- 
kretnih izplačilih odškodnin oziroma povračilu stroškov. 

Sredstva na posebnem republiškem računu pa naj bi služila predvsem kot 
rezerva, če pride do večjih epizootij, ter za redno izplačevanje stroškov diagno- 
stike za prav posebno nevarne kužne bolezni, torej tam, kjer bi vsako prikri- 
vanje bolezni lahko imelo težke sekundarne posledice. 

Doslej tudi ni bilo urejeno vprašanje povračila stroškov za obvezno vete- 
rinarskcK-sariitarne preglede živil živalskega izvora in surovin in ker je bilo to 
prepuščeno občinam, veterinarskim inšpekcijskim služham in veterinarskim 
postajam, ki v glavnem te preglede opravljajo, da so skušale s pogodbo z 
delovnimi organizacijami, ki se bavijo z zakolom živine ali predelavo mesa, to 
plačevanje urediti. Oba zakona urejata tudi to vprašanje enotno ter določata, 
da se plačujejo navedeni pregledi iz posebnih pristojbin. Po predloženem zakonu 
določajo višine pristojbin občinske skupščine. Do takega predloga pa je prišel 
predlagatelj na podlagi analiz, ki so pokazale, da bi republika zelo težko spre^ 
jela enoten predpis o pristojbinah za celo Slovenijo, ki bi ustrezal realnemu 
nadomestilu stroškov v konkretnih primerih. Pregledi so namreč tako mnogo- 
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vrstni glede na kraje, kjer se opravljajo in glede na kapaciteto objektov, da 
bo mnogo lažje, če določi višino pristojbine občina. Pristojbine za veterinarsko^ 
sanitarne preglede so dohodek občin, katerih organi opravljajo veterinarsko 
inspekcijsko službo. Veterinarsko sanitarni pregledi ne služijo samo prepreče- 
vanju kužnih bolezni, temveč tudi varstvu ljudskega zdravja ter zagotavljajo 
potrošniku neoporečna živila živalskega izvora. 

Seveda ni ovire, da bi ne opravljali teh pregledov veterinarji veterinarskih 
postaj, če so za to pooblaščeni od občim. Veterinarske postaje so vršile že doslej 
pomembno vlogo pri opravljanju teh pregledov. Predloženi zakon dopušča še 
to možnost; prepušča pa občinam, da to vprašanje uredijo tako, 'da bo služba 
najučinkovitejša. Izvršni svet smatra, da bodo morale občine posvetiti tej službi 
veliko pozornost in zagotoviti na svojem območju izvajanje celotnega zdravstve- 
nega varstva živine. Predlog zakona nikakor ne zasleduje zmanjšanje vloge 
veterinarskih postaj, nasprotno, s prenašanjem posameznih nalog veterinarske 
inšpekcije na te postaje se bo njihov pomen še nadalje večal. To bo v bodoče 
še toliko bolj, ker so iz dohodkov od pristojbin zagotovljena občinam ustrezna 
sredstva. 

Med najvažnejšimi vprašanji s področja zdravstva, ki so sicer v celoti nave- 
dena v obrazložitvi zakona, želim povzeti še vprašanje veterinarsko-higienske 
službe. Ta problem je urejen z vidika veterinarske preventive, upoštevane pa so 
tudi možnosti, da se tudi. na tem področju bolj uveljavlja ekonomika. Neškodljivo 
odstranjevanje živalskih trupel in odpadkov, kot važen protiepizoodiotološki 
faktor naj se, kolikor je to mogoče, opravlja tako, da se mrhovina in odpadki 
predelajo v kafelerijah v visoko kvalitetne beljakovinske proizvode. 

Ob pripravi zakona je bil konsailtiran širok krog strokovnjakov iz delovnih 
organizacij, strokovnih društev in občin. Sekretariat za gospodarstvo je prejel 
skupno 450 pismenih pripomb. Organizirani so bili razgovori s predsedniki nekar- 
terih občin. Zelo koristna polemika je bila tudi v javnem časopisju. Po konča- 
nem predlogu so bih v glavnem upoštevani vsi predlogi, kolikor je to bilo seveda 
glede na temeljni zakon in naš pravni sistem mogoče. Vse te razprave in obsež- 
nost kažejo, da vlada med živinorejci veliko zanimanje za predloženi, zakon, 
kar mu daje še poseben pomen in podpira prepričanje, da bo sprejetje zakona 
sprožilo nove pozitivne procese v napredku živinoreje. 

Iz teh razlogov Izvršni svet predlaga Skupščini, da predloženi zakon 
sprejme. 

Predsednik T i. ne Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
proizvodnjo in promet in pa zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija 
sta dala zboru pismeni poročili. Ah želita poročevalca odbora oziroma komisije 
dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? Besedo ima inž. Lucijan Krivec. 

Inž. Lucijan Krivec: V imenu odbora za proizvodnjo in promet 
dajem dodatno poročilo k predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje 
in o zdravstvenem varstvu živine. 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SRS se 
strinja z amandmajem zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 
7., 9., 17., 25. in 29.a členu predloga zakona o ukrepih za posploševanje živino- 
reje in o zdravstvenem varstvu živine. Odbor se prav tako strinja z besedilom 
amandmajev k 31. in 39. členu predloga zakona1, ki ga je na seji zakonodajno- 
pravne komisije predložil predstavnik predlagatelja. Odbor pa se ne strinja z 
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novim besedilom amandmaja k 13. členu zakonskega predloga, ki ga je dodatno 
sporočil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, temveč je osvojil amandma 
poslanca inž. Veljka Križnika k 11. členu predloga zakona, prav tako pa tudi 
njegove amandmaje k 21. in 26. členu zakonskega predloga. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim še poročevalca zakonodajno-pravne 
komisije, če se strinja z amandmajem Izvršnega sveta? (Poročevalec se strinja.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima inž. Veljko Križnik. 

Inž. Veljko Križnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagatelji 
tega zakona so vložili precej napora za izdelavo predloga zakona, pri organiza- 
ciji razprave, pa tudi, v pripravi vseh spremljajočih predpisov tega zakona, 
tako da smo pri obravnavi zakona dejansko imeli na razpolago tudi že sprem- 
ljajoče predpise, česar doslej pri drugih zakonih še ni bilo. Vendar pa je javna 
razprava, ki je sicer razjasnila nekatera vprašanja o vlogi in nalogah veteri- 
narske službe na tem področju, hkrati tudi poudarila, da je tisti del zakona, 
ki govori o pospeševanju živinoreje, dokaj kratek. 

Pred seboj imate amandma, ki sem ga predložil že pred dvemi dnevi, ven- 
dar sem medtem še dodal nekatere spremembe in dopolnitve, ki pa ste jih 
prejeli danes. Takrat namreč še nisem poznal novega amandmaja Izvršnega 
sveta, zato se je prvotni amandma nanašal na tekst prvotnega predloga, 
kakršnega smo obravnavali v odboru. To je vzrok, zakaj spreminjam amandma 
k 11. členu, razen tega pa še dopolnjujem svoj amandma k 21. členu s tem, 
da v drugi vrsti amandmaja, v začetku drugega stavka za besedami, »če je 
ubita žival« dodajam besedi »oziroma zaklana«. 

Želel bi pojasniti, zakaj se zlasti s predlogom 11. člena zakona, ki ga je 
Izvršni svet s svojim zadnjim amandmajem dal že v tretji verziji, ne strinjam. 

Formulacija, kakršna je sedaj, onemogoča plačevanje odškodnine za oploje- 
vanje v okviru poslovnega sodelovanja lastnikov oziroma posestnikov živine z 
delovnimi organizacijami. Čim zakon izrecno zavezuje, da je obveznik plačila 
odškodnine posestnik živine — kmet — potem ni mogoče, da bi jo plačala gospo- 
darska organizacija, kjer bi to bilo v njenem poslovnem interesu. Pri tem. bi 
tovarišu sekretarju povedal, da se ne strinjam z njegovo trditvijo, da predlo- 
ženo besedilo člena dopušča vse načine in oblike plačevanja. Besedilo v amand- 
maju je identično tistemu, ki ga je sprejel odbor za proizvodnjo že pri prvi 
obravnavi tega zakona in jo jaz sedaj tu samo ponavljam. Ta formulacija 
poudarja kot osnovno obliko: plačevanje odškodnine v okviru poslovnega sode- 
lovanja; le če se tega ne da tako urediti, potem šele nastopa plačilo pa 'določilih 
tega zakona, ali pa po odloku občinske skupščine. 

Predlog Izvršnega sveta za novo besedilo tega člena pogojuje pavšalno 
odškodnino z dogovorom. Tako pogojevanje pomeni nerazumevanje bistva, kar 
se želi s tem ukrepom doseči? V tem primeru gre dejansko za prisilni pospeše- 
valni ukrep, ki, ga sprejemamo s predpisi in ki prisil ju je nerazgledane posestnike 
živine, da nekaj narede tako kot zakon zahteva. Rad bi si predstavljal, kako 
bo v neki občini mogoče izvesti dogovore z vsemi kmeti, če so za pavšalno 
odškodnino ali niso? Vprašljivo je, kako je to možno tehnično izvesti in če se 
lahko zanesemo na strokovno razgledanost nekaterih ali pa precejšnjega dela 
proizvajalcev, da bodo raje podprli naprednejši, toda dražji ukrep kot zaosta- 
lejšega a poceni. 
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Ce tato gledam na celoten del, ki govori o pospeševanju živinoreje, moram 
ugotoviti, da zakon tak kot je bil predlagan, uvaja slabše stanje od tega, ki ga 
imamo danes. Kajti tak kot je, odpravlja pavšalno odškodnino v vseh občinah, 
kjer je bila ta doslej že uvedena. Uvedena pa je v dveh tretjinah sloven- 
skih občin. 

Nasprotni argumenti, ki so bili izraženi v razpravi o samem amandmaju, 
so predvsem pravnega značaja, češ da gre za davek, ki. ga pa lahko uvede 
samo zveza s svojim predpisom. Menim, da pavšalna odškodnina ni noben 
davek in po besedilu temeljnega zatona vidimo, da le-ta pooblašča republiko, 
da s svojim predpisom določi način plačevanja. Zvezni zakon pravi: »za umetno 
in prirodno oplojevanje se plača odškodnina, način plačevanja povračila iz 
1. odstavka se določi z republiškim zakonom.« Mislim, da je to določilo povsem 
jasno, da se odškodnina plačuje lahko na več načinov in da republika odloča, 
na kakšen način se bo plačevala. 

V zvezi s tem bi vas želel mimogrede informirati, še o naslednjem': Slučajno 
sem bil takrat, ko se je zvezni zakon sprejemal, tudi zvezni poslanec in sem 
sodeloval v odboru, ki je ta zakon obravnaval. Takšna formulacija člena, ki 
sem jo pravkar citiral, je bila sprejeta na zahtevo poslancev ter je predlaga^ 
telj prvotno besedilo — ki, ni za urejanje tega pooblaščalo republike, pač pa 
je neposredno obvezovalo kmete oziroma posestnike živine, da plačujejo odško- 
dnino — spremenil. Sedanja formulacija zato ne govori o tem, kdo plačuje, 
niti na kak način plačuje, ampak je to dejansko v kompetenci republike, da 
to odredi na ustrezen način. Prej sem rekel, da besedilo-, ki ga je predložil 
predlagatelj, uvaja samo individualen način plačevanja in onemogoča kakršno- 
koli drugo' obliko in zato avtomatično obvezuje kmeta, da mora sam plačevati 
to odškodnino. Ko smo o tem, razpravljali z gospodarskimi organizacijami, so 
te dale že k prejšnjemu besedilu pripombo, da mora 'biti omogočeno, da se v 
okviru poslovnega sodelovanja s kmeti ta zadeva tudi 'drugače uredi. 

Drugi nasprotni argument je, ali je pavšalna odškodnina strokovni ukrep 
ali, ne? O tem ne bi na dolgo in široko razpravljal. Znano je, da sekretariat 
za gospodarstvo oziroma njegovi predstavniki menijo, 'da to ni strokovni ukrep, 
strokovnjaki iz tega področja pa pravijo, da to je, in tudi sam se temu mnenju 
pridružujem. 

Tretji argument predlagatelja je, da bo ekonomski interes proizvajalcev 
oziroma posestnikov živine sam deloval, da bodo ti uporabljali priznane in 
licencirane plemenjake in -da zato ni treba nobenega posebnega zakonskega 
ukrepa. Vprašujem se, ali res lahko prepustimo vse ekonomski logiki in tržnim 
zakonitostim. Poglejmo raje dejanske razmere, kakršne so. Devetdeset in celo 
več odstotkov živine je v lasti privatnikov — največ kmetov. Večinoma so to 
mali kmetje, z eno ali dvema plemenicama, in pretežno vsi ti mali rejci imajo 
krave za to, da pridobivajo imieko za laistno porabo1, ne pa da ga prodajajo. 
Njihova proizvodnja mleka sicer ni prvenstveno namenjena tržišču, pač pa je 
tu še stranski produkt — tele, ki pa prihaja na tržišče, čeprav s stališča tega 
rejca to ni osnovni namen proizvodnje. Toda za družbena pitališča je to tele, 
izredno važen reprodukcijski, material, od čigar kvalitete je odvisna učinkovitost 
in ekonomičnost celotnega procesa pitanja in proizvodnje mesa. 

Menim, da na tem področju tržna zakonitost in širša ekonomska logika še 
ne delujeta, pač pa delujejo predvsem kratkoročne sprotne koristi samih posest- 
nikov ži.vine, ki težijo med drugim tudi za čim manjšimi stroški oplo- 
ditve plemeni ce. Zaradi tega nerazgledani rejci, ki ne proizvajajo prvenstveno 
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za tržišče, pripuščajo plemenice k zakotnim, nehcenciranitm, bilkam in s tem 
poslabšujejo kvaliteto celotne goveje črede. 

Končno moram povedati še to-, da sicer s temeljnim in republiškim 
zakonom uvajamo načelo, da mora rejec pripuščati k priznanim plemen jakom. 
Dejstvo pa je, da niti republiški niti zvezni zakon ne sankcionirata tega načela 
v kazenskih odredbah, saj je kaznovan le tisti, ki pripušča nelicenciranega ple- 
menjaka, ne pa tudi tisti, ki je pripeljal kravo, kar je po mojem mnenju bistvena 
poman jklj ivost. 

Strinjam se, da bi bilo veliko bolje, če bi 'delovali samo ekonomski inte- 
resi. Če pa smo realni, lahko trdimo, da bodo ekonomski interesi na tem 
področju pravilno usmerjali rejce šele takrat, kadar bodo delovale tržne zako- 
nitosti tudi pri tistih rejcih, ki niso tržni proizvajalci plemenske živine ter bodo 
ti strokovno temu ustrezno razgledani. To pa je danes pri naši posestniški 
strukturi in tržnih razmerah, kakršne imaimo, še nerealno pričakovati. 

Upravičeno se po vsem tem lahko vprašam, ah je družbi, dejansko vseeno, 
kakšna je kakovost velikega dela goveje črede? Mislim, da ji ne more biti. 
Ce pa je vseeno, potem to jiasmo povejmo, ne pa, da to povemo po ovinku z 
neučinkovitimi predpisi. 

Sprašujem pa se tudi tole: Ce bi ekonomske zakonitosti lahko že same po 
sebi delovale, čemu potem sploh sprejemamo tale zakon, saj bi ekonomske zako- 
nitosti same po sebi rešile vse te probleme, kakor tudi druge stvari, ki jih ta 
zakon uvaja. Ce pa ni tako, potem pa napravimo tak zakon, da 'bo učinkovito 
deloval, ker drugače resnično ne vem, kaj želimo z njim doseči. Končno pa 
menim, če je že toliko govora o delovanju ekonomskih interesov, da ravno ta 
amandma, ki poudarja poslovnost v odnosih med kmeti in delovnimi organiza- 
cijami, le-te na tem področju šele uvaja, medtem ko tudi popravljena formu- 
lacija 11. člena te možnosti ne daje. 

Ko sem govoril, da ni sankcij proti kršiteljem določil o pripuščanju, sem 
želel poudariti, da pavšalna skočnina deluje preventivno, da do prekrškov sploh 
ne pride! Kajti oe rejci že enkrat plačajo, se lahko zanesemo na naš slovenski 
značaj, da posestniki živine ne bodo dvakrat plačevali eno in isto stvar, ampak 
bodo izkoristili, to, kar so že plačah. 

Želel bi le še poudariti, da prosim poslance, da pri tem oidločanju upošte- 
vajo, da ni koristno sprejemati predpisa, čigar izvajanje praktično z nobenim 
ukrepom potem ne moremo zagotoviti, ampak da je treba že v samem predpisu 
predvideti take ukrepe, ki bodo delovali tako, da bo predpis dejansko tudi 
spoštovan. 

Končno menim, da zbor ne bi smel sprejeti nekega zakona, ki uvaja v prakso 
slabše stanje kot je danes, ker vse to, kar sedanji predlog zakona ureja, samo 
sankcionira današnje stanje, razen da odpravlja pavšalno odškodnino, ki je 
danes v večini slovenskih občin že uvedena. 

Zaradi tega vas prosim poslance, da pri glasovanju navedene argumente 
upoštevate in amandma podprete. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima 
inž. Nada Puppis. 

Inž. Nada Puppis: Tovarišice in tovariši poslanci! Zakon o ukrepih 
za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine uvaja najnovejše 
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in obenem najuspešnejše metode za zboljševanje kakovosti, to je za povečanje 
proizvodnega potenciala živine. Načrtno povečanje proizvodnega potenciala 
živine je pot v intenzivnost proizvodnje, za povečanje prireje in s tem tudi za 
povečanje produktivnosti dela v živinoreji. Za ponazoritev tega naj navedem 
samo to, da so prvi rezultati preizkušanja potomstva bikov za osemenjevanje 
pokazali, da pri enaki reji in v isti dobi prirastejo potomci najboljših bikov 
povprečno po glavi za 30 kg več, kot potomci slabših bikov. Ko pitamo v Slo- 
veniji 70 000 glav mlade živine, pomeni to večji prirast za 2100 ton žive teže 
na leto, kar pa dosežemo samo z zboljšanjem genetske kakovosti živali. Načrtno 
zboljševanje kakovosti živine je hkrati delo za povečanje in racionalizacijo 
proizvodnje mleka in mesa pri celotnem staležu živine. Kakovost fonda živine 
pa je v interesu vse družbene skupnosti, kajti nove in naprednejše oblike 
živinorejske proizvodnje bomo lahko dosegali le s kvalitetno živino. 

Občanskim skupščinam nalaga temeljni zakon obveznosti, da morajo zago- 
toviti oplemenjevanje plemenic z osemenjevanjem ali pripuščanjem k licenci- 
ranim plemenjakom. 

Vprašanje pa je, kako močneje vključiti tudi vse rejce krav v načrtno repro- 
dukcijo živine. Pri sedanji strukturi imajo zasebni rejci 93 % krav in telic. 
Povprečno gospodarstvo redi 2 do 3 krave, kar kaže, da je razdrobljenost 
črede zelo močna. Precej krav redijo manjše kategorije kmetij, ki. jim živino- 
reja ne predstavlja glavnega vira dohodkov in zato ti rejci niso posebno zainte- 
resirani za načrtno oplojevanje in zboljševanje kakovosti živine. Teleta teh krav 
pa predstavljajo pomembno osnovo za pitahšča in za proizvodnjo mesa. Precej 
rejcev, zlasti v odročnejših krajih, pa je tudi še strokovno zaostalih tako, da se 
raje ravnajo po starem, kakor da bi se vključevali v modernejše metode. 

V zadnjih letih se je močno razširilo pitanje mlade živine, zlasti bikov 
tako, da je skoraj v vsakem hlevu, kjer je več govedi, vsaj en bik v pitanju 
in je zato več možnosti za oplojevanje krav s kvalitetno slabšimi biki kot kadar- 
koli poprej. Po -podatkih o osemenjevanju vidimo, da je bilo v letu 1961 v 
Sloveniji osemenjeno 182 000 plemenic, da pa je osemenjevanje v naslednjih 
letih do leta 1964 postopoma zelo nazadovalo, tako da smo 1962. leta imeli 
osemenjenih samo še 160 000 plemenic. To stanje se je sicer v 1965. letu nekoliko 
popravilo, vendar pa še ne dosega tega, kar smo imeli v letu 1961. Vzroki za 
stagnacijo osemenjevanja so sicer vedno v nihanju števila plemenic, delno pa 
so tudi v vseh tistih razlogih, ki sem jih poprej navedla. Temeljni zakon pred- 
pisuje občinskim skupščinam, da zagotovijo oplojevanje, republiški zakon pa naj 
jim omogoči, da lahko močneje vplivajo na vključitev vseh rejcev v načrtno 
razmnoževanje goveje živine tudi, s tem, da uvaja pavšalni način plačevanja 
odškodnine za oplojevanje. 

Način pavšalnega plačevanja odškodnine za oplojevanje krav je v bil v 
Sloveniji uzakonjen 1957. leta. Takrat je bil ta način na splošno uveden v 
vsej republiki. V 45. občinah je še danes v veljavi in v krajih, kjer je ta način 
plačevanja odškodnine uspešno vpeljan že skoro 10 let, naj ostane še dalje v 
veljavi, ker tudi ni nobenih ekonomskih razlogov, da bi ga z novimi predpisi 
ukinjali. S strokovnega vidika je pavšalna odškodnina pospeševalni ukrep, ki 
zagotavlja dolgotrajnejše načrtno razmnoževanje celotnega staleža živine z 
usmerjenim spreminjanjem genetskih osnov za proizvodne lastnosti. S tem 
podpiram amandma, ki ga je dal tovariš Križnik, in ki ga je podprl tudi odbor 
za proizvodnjo in promet ter bom glasovala za ta amandma. 
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Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo želi še 'besedo? Če ne želi 
nihče več razpravljati, prosim predstavnika Izvršnega svetla, da se izjavi o 
amandmaju k 11. členu. 

Sveto Kobal: Tovarišice,' tovariši poslanci. Izvršni svet je že v teku 
same razprave o predlogu zakona večkrat naletel na vprašanje načina plačevanja 
storitev osemenjevalnih postaj. Za današnjo situacijo v Sloveniji je najbolj 
značilno dejstvo, da se v delu Slovenije uporablja pavšalna skočnina, na 
dobršnem delu Slovenije pa se uporablja plačevanje po storitvi. V vseh tistih 
krajih, ki so živinorejsko najbolj napredni, to se pravi, kjer je živinoreja res 
na ustreznem nivoju, plačujejo konkretne storitve, to se pravi, -da je ustvarjen 
posloven odnos med osemenjevalnimi, postajami in rejci, kar v 'dobri meri in 
v zadovoljivem obsegu funkcionira. Mislim, da gre pri tem vprašanju za dva 
problema in sicer za pravni in za vsebinski aspekt. 

Oglejmo si najprej vsebinski aspekt. Pavšalna skočnina, takšna kakršna je 
v veljavi danes, predstavlja za rejce davek, ki ga plačujejo osemenjevalnim 
postajam. Opozoriti moram, da za rejoa, po temeljnem zakonu, oplojevanje 
njegove živine ni olbveznoi Za njega je obvezno le to, da kolikor 'da živino 
oploditi, da je oplodi plemenski bik oziroma da je oplode umetno. To se pravi, 
da lahko s pavšalno skočnino preprečimo le osemenjevanje z zakotnimi biki, 
nimamo pa nobene možnosti, da bi rejca posiljevali k oplojevanju njegove 
živine izven njegovega dejanskega ekonomskega interesa. V prvem predlogu, ki 
ga je predložil Izvršni svet Skupščini, ni 'bila predvidena možnost pavšalnega 
plačevanja skočnine glede na to, da se je za to odločila večina predsednikov 
občinskih skupščin, ki so bili na konferenci v sekretariatu za gospodarstvo in 
ker smo že do sedaj imeli s tem načinom velike težave zlasti v upravah za 
dohodke občinskih skupščin glede na številne pritožbe rejcev, ki niso bih 
pripravljeni priznati takega načina plačevanja. Zato že prvotni tekst zakona 
v 11. členu ni predvideval te metode. Je pa predvideval možnost, da občinska 
skupščina predpiše akontacijo za leto naprej, s tem, da se ob koncu leta obra- 
čuna, s čimer pride do izraza dejstvo, da zahteva temeljni zakon pravzaprav 
plačevanje na podlagi storitve. Mislim, da je intencija temeljnega zakona jasna, 
in sicer, da mora plačilo vsebovati le povračilo za konkretno storitev, ne pa da je 
to davek, ki ni v zvezi z obsegom storitev. 

Zakonodajno^pravna komisija, ki je razpravljala o tem, se je postavila na 
stališče, da ni mogoče uporabljati niti takega člena, kakršnega je prvotno 
predložil Izvršni svet, namreč, da bi se občinam omogočilo' predpisovanje akon- 
tacije., Izvršni svet je v nameri, da predloži Skupščini zakon, ki bo v skladu 
s temeljno zakonodajo in pa v interesu, da se izogne številnim pravnim zapet- 
ljajem, seveda izpustil ta odstavek 11. čLena in'predložil tale tekst: »posestniki 
plemenic plačujejo za umetno in naravno oplojevanje odškodnino. Odškodnina 
se plačuje za posamezno storitev ali v skladu z dogovorom v pavšalnem znesku.« 
To se pravi, da predlog Izvršnega sveta omogoča plačevanje v pavšalnem znesku, 
vendar ne na podlagi zakona, temveč na poidlagi konkretnega dogovora med 
osemenjevalnimi postajami in -drugimi delovnimi organizacijami in zainteresira- 
nimi rejci. V vsakem primeru pa je odškodnina pod kontrolo cen pristojnega 
občinskega organa, ker gre tu v glavnem v vseh primerih za izključno mono- 
polen položaj delovnih organizacij, ki se s tem bavi jo. Izvršni svet smatra, glede 
na to, da so najbolj napredna področja že uvedla plačevanje po storitvi in da 
to predstavlja določen pritisk na delovne organizacije, ki osemenjujejo in seveda 
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zaradi konstatacije, da bi bila taka določila proti temeljnemu zakonu, da 
amandmaja ne more sprejeti. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim predstavnika zakonodajno-pravne 
komisije dr. Josipa Globevnika, da pojasni stališče komisije. 

Dr. Josip Globevnik: Zakonodajno-pravna komisija se strinja s 
predlogom, oziroma z amandmajem, ki ga je dal Izvršni svet in k temu nima 
ničesar bistvenega dodati. 

Če dovolite, bi dal nekaj pripomb k izvajanjem tovariša Križnika. Zvezni 
temeljni zakon ne pooblašča republik, da vpeljejo obvezen prispevek, temveč 
le da uvede plačevanje odškodnine za storitve. Tak ukrep, kot je predviden v 
amandmaju, je čisto administrativen in uvaja enake metode kot sina jih imeli 
v preteklosti. To pa ni namen zveznega zakona, saj je bilo ob njegovem spreje- 
manju tako določilo izrecno zavrnjeno. 

Republika lahko predpiše s svojim zakonom, če je to potrebno, umetno 
osemenjevanje. Kdor tega ne bi izvajal, bi bil pač primerno kaznovan. Nikakor 
pa ne moremo za storitve, ki jih opravlja zavod, preprosto predpisati pavšalno 
skočnino in s tem postaviti zavod v položaj, da je popolnoma neodvisen od svoje 
dejavnosti. V takem primeru pavšalne sfcočnine ne moremo imenovati odškod- 
nino, temveč enostavno davek. 

Rečeno je bilo, da je to pravzaprav pospeševalni ukrep. Vendar moram 
poudariti, da je to pospeševalni ukrep le za zavode, ne pa tudi za razvoj odno- 
sov med zavodom in koristniki. Da je temu tako, sem videl tudi iz razgovora, 
ki. sem ga imel z nekaterimi tovarišicami iz zavoda za živinorejo v Ljubljani. 
Z uzakonitvijo pavšalne skočnine se zavodom zagotavlja stalen dohodek, ki je 
neodvisen od njihovih storitev. S tem pa se tudi zadržujejo stari odnosi, ki so 
nezdružljivi s sedanjimi napori, 'da se vzpostavi razmerje med zavodom in 
koristikam na bazi poslovnih odnosov. 

Moižna rešitev tega problema bi, bila, da se oidločitev prenese na občinske 
skupščine. Vendar tudi to ne bi bik* v redu, če bi skupščine skočnino letno 
vnaprej predpisovale, kot je to predlagano v dopolnitvi amandmaja. Smatram, 
da bi v takem primeru lahko prišlo do ustavnega spora; občine bi se seveda 
pri tem opirale na republiški zakon. Zato mislim, da je potrebno ta problem 
urediti tako, da bi 'do takih situacij ne moglo priti. 

Glavni ugovor, ki ga je imel na začetku tovariš Križnik, da namreč to 
onemogoča poslovno sodelovanje in na tej bazi obračunavanje, pa moram kate- 
gorično zanikati. Bistvo je v tem, da je vsa stvar postavljena na bazo dogovora, 
ne glede na to ali je to neposreden dogovor ah pa je to kooperantski dogovor. 
To stvari v ničemer ne menja. Tak tekst po mojemi veliko jasneje in določneje 
omogoča v vsakem primeru dogovor na bazi poslovnega sodelovanja, ne pa samo 
za tiste primere, ki so v amandmaju tovariša Križnika postavljena kot izjemni. 

Predlagam, da se sprejme amandma, ki ga je predložil Izvršni svet, in sicer 
z utemeljitvijo, ki jo je dal tovariš Kobal. 

Predsednik Tine Remškar: Slišali smo stališča. Ali tovariš Križnik 
še vztraja pri amandmaju k 11. členu. 

Veljko Križnik: Ne bi želel preveč izrabljati potrpljenja tovarišic 
in tovarišev poslancev, zato bom rekel samo tole: Ne zavajajmo poslancev, da 
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gre v tem primeru za način plačevanja zavodov ali postaj. Denar pobirajo 
občine v svoje Sklade in iz teh skladov po storitvah plačujejo postaje. Drugo: 
Ni res, da se pobira individualna skočnina v dobršnem delu Slovenije, temveč 
je res ravno nasprotno. V pretežnem delu Slovenije se pobira pavšalna skočnina. 

Ne gre za noben davek. Mi se vrtimo le okoli besede, vendar smatram, 
da povračilo ne pomeni davek. Spomnil bi vas rad na vodni prispevek? Če 
je kmet na področju, kjer je zgrajen hidromelioracijski sistem, mora plačati 
prispevek ne glede na to ali hoče ta sistem uporabljati ali ne! AH je to davek? 

AZLi je zvezni zialkon pod pojmom »način plačevanja« smatral, da bo repu- 
bliški zakon urejal niačin plačevanja v tem smislu, da bo -določil samo ali se 
plačuje v gotovini ali po pošti? Ne, te -dileme ni imel. Bil sem namreč poleg 
in vern^ o čem smo razpravljali. Govorili smo o tem, ali bo plačevanje indivi- 
dualno ali pa pavšalno. O tem govori zvezni zakon. 

Tovariš sekretar je govoril tudi, da imajo napredna živinorejska področja 
urejeno plačevanje po storitvah, pri čemer je mislil na Gorenjsko in Primorsko. 
Po 'drugi strani lahko to razumemo tudi tako, da Dolenjska in Štajerska nista 
napredni, zato ker prevladuje pavšalno plačevanje odškodnine!? 

Poudaril bi rad še to, da ne plediram za tem, da verjamete le meni, ampak 
želim, da bi nekaj verjeli tudi stroki, ki taka stališča zastopa. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? Besedo ima Katica 
Kozel. 

Katica Kozel: Tovarišice in tovariši! V celoti podpiram amandma 
tovariša Križnika. Mislim, da ne bi bilo smotrno sedaj podirati sistema, ki je 
že vpeljan, poleg tega pa tudi ni tako enostavno obračunavanje in plačevanje 
storitev. O tem sem govorila z ljudmi v občiim, ki so mi pojasnili, v kakšni meri 
bi bila pri tem zaposlena administracija. 

Predsednik Tine Remškar: Prosim, kdo še želi besedo? (Ne javi se 
nihče.) Če ne želi nihče, dajem amandma tovariša Veljka Križnika k 11. členu 
na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (10 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je amandma k 11. členu sprejet. 
Prehajamo na razpravo o amandmaju k 21. členu. Prosim predstavnika 

Izvršnega sveta, da se izreče o amandmaju. Besedo ima Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Za amandma k 21. členu imam dvoje besedil. Tisto 
besedilo, ki je bilo razdeljeno poslancem prvotno, in pa dopolnitev tega .amand- 
maja. Z dopolnitvijo se predlagajo določene stilistične spremembe, da bi bila 
formulacija bolj jasna, pri čemer sta vključeni še besedi »zaklana žival« ni pa 
razvidno ali se amandma nanaša na celotni 21. člen ali samo na prva dva 
odstavka. 

Inž. Veljko Križnik: Sprememba se nanaša na prvi odstavek 
21. člena. 

Sveto Kobal: Amandma sicer ne prinaša nobenih vsebinskih spre- 
memb, predlagam pa, da se dopolni še z besedo »prisilno«, če je ubita oziroma 



40. seja 191 

prisiljeno zaklana žival, da bo terminologija v celotnem zakonu enaka. Tako 
dopolnjen amandma v imenu Izvršnega sveta sprejmem. 

Predsednik Tine Remškar: Ugotavljam, da Izvršni svet sprejema 
amandma k 21. členu, s tem, da se doda še beseda »prisilno«. Se odbor in komi- 
sija strinjata? (Da.) S tem menim, da je amandma sprejet. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da se izreče o amandmaju k 26. členu. 

Sveto Koibal: Po temeljnem zakonu določi notranjo ureditev klavnic 
in drugih objektov, ki delajo za izvoz, zvezni upravni organ. Republiki je pre- 
puščeno, da določi pogoje za obratovanje drugih objektov, to je objektov, ki 
služijo samo notranjemu prometu. Cim se izdelujejo v nekem objektu izdelki 
za izvoz, pa čeprav obratuje ta objekt delno tudi za domačo uporabo, predpiše 
po obstoječem zveznem zakonu notranjo ureditev v celoti zvezini organ. 
Republiški organ v to materijo ne more posegati. Glede na to Izvršni svet 
amandtmaja ne more sprejeti. 

Predsednik Tine Remškar: Tovariš Križnik, ali vztrajaš pri amand- 
maju? 

Inž. Veljko Križnik: Ne vidim bistvene razlike med stališčem 
Izvršnega sveta in našim. Ce Izvršni svet smatra, -da bo to povzročilo določene 
težave, pri amandmaju ne vztrajam. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa! Dajem predlog zakona na 
glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o ukre- 
pih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine. 

Prehajamo na 18. točko dnevnega reda, in sioer na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o varstvu pred naravnimi in ^drugimi hudimi 
nesrečami. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki. je za 
svojega predstavnika 'določil Ferda Šetrajčiča. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta dati še ustno obrazložitev? (Da.) Rrosim. 

Ferdo Setrajčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da 
k Obrazložitvi zakonskega predloga o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi 
nesrečami, ki ste ga prejeli, dodam še nekatera pojasnila ter kratko poročilo 
o tem, kaj je doslej storjenega in kakšno je stanje na področju naše republike. 
K temu me navaja prepričanje, da bo tako lažje ugotoviti potrebo po taki vse- 
bini zakona, kakršna je predložena. 

Intenzivneje se na tem področju naše republike dela šele nekaj več kot 
leto dni. V tem času so bili v vseh driižbeno-političnih skupnostih in večjih 
delovnih organizacijah ustanovljeni štabi in ustrezne reševalne enote, izdelani 
pa so tudi načrti njihovega operativnega delovanja v primeru nesreč. Prav 
tako pa so s strani pristojnih republiških organov, organizacij in služb izdelane 
razne analize, študije in programi, tako glede planskega preventivnega obdelo- 
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vanja s ciljem, odstranjevanja vzrokov naravnih nesreč in s ciljem učinkovitej- 
šega ukrepanja ob nesrečah. 

Ob nekaterih nezgodah v letošnjem letu zlasti ob poplavah so ti štabi in 
reševalne enote že dokaj uspešno delovali. Hitro in učinkovito je bilo reševanje 
tudi ob letalska nesreči na Brniku. Prav ta nesreča, 'kakor tudi vse druge, je 
ponovno pokazala, da so v takih in podobnih nezgodah najučinkovitejše stalne 
reševalne službe in enote, kot so gasilci, zdravstvena reševalna služba in milica, 
ker so v stalni pripravljenosti in na poziv takoj intervenirajo, medtem ko 
aktivizacija 'drugih reševalnih enot in služb traja dalj časa. Zelo pomembno 
vlogo pri reševanju imajo nekatere družbene organizacije kot so Rdeči križ, 
gorska reševalna služba, radioamaterji idr. Le-te predstavljajo okostnioo reše- 
valne organizacije, oziroma izhodišče, kar je v polni meri upoštevano v predlogu 
zakona. 

Večji del so torej organizacije za reševanje ob elementarnih in drugih 
nesrečah v ožjih družbeno-pohtičnih skupnostih že ustanovljene in vsaj delno 
usposobljene za delovanje ob takih nesrečah. V bodoče pa bo potrebno poskrbeti 
za idopolnitev reševalne organizacije, zlasti po krajevnih skupnostih, ki so 
oddaljene od občinskih središč in morajo biti zato usposobljene za samostojno 
ukrepanje in delovanje ob nezgodah. Take in podobne obveznosti nalaga druž- 
beno-političnim skupnostim tudi predloženi zakon. 

Ob ugotavljanju dokajšnjega splošnega napredka v krepitvi reševalnih or- 
ganizacij pa ne moremo mimo dejstva, da se je v nekaterih družbeno-politi.čnih 
skupnostih v tem pogledu doslej vse premalo storilo in 'da še vedno nimajo 
organiziranih vseh potrebnih reševalnih služb in enot. Primeri neodgovornega 
odnosa do imovine pa se ob naravnih nesrečah dogajajo tudi v delovnih orga- 
nizacijah. Ponovili so se tudi v letošnjih poplavah in povodnjih, ko nekatera 
podjetja kljub opozorilom občinskih štabov niso poskrbela za reševanje in za- 
varovanje imetja. Prav tako je ugotovljeno, da pri reševanju primanjkuje opre- 
me kot npr. opreme za reševanje ob poplavah to je svetil, pripomočkov za brez- 
žične zveze ipd., kar bo potrebno postopoma nabaviti. Navedene pomanjklji- 
vosti v reševalnih organizacijah zahtevajo, da se dolžnosti družbeno-političnih 
skupnosti, delovnih organizacij in občanov v zakonu kolikor je mogoče natančno 
določijo, in je to eden izmed osnovnih namenov predloženega zakona. 

Ugotovitev, da sedaj ne bo mogoče, glede na dokaj omejene materialne 
možnosti, izvesti korenitejših posegov preventivnega značaja, nam nalaga, da 
še v večji meri skrbimo za nadaljnjo krepitev reševalnih organizacij tako, da bi 
se posledice nesreč zmanjšale kolikor je mogoče vsaj z reševalnimi posegi. 

Dosedanje izkušnje nam kažejo, da je lahko na tem področjai ob smotrnem 
organiziranju izkoriščanja obstoječih reševalnih sredstev, z razmeroma majh- 
nimi sredstvi dosežen znaten napredek, ter z nadaljnjim prizadevanjem vseh 
družbenih činitelj ev tudi v prihodnje storimo znatno več za zavarovanje pred 
raznimi naravnimi nezgodami in tako v skladu z objektivnimi, možnostmi reali- 
ziramo določila tega zakona. 

Z zakonom torej uzakonjujemo že več kot enoletno prakso, obenem pa z 
njim tudi odpravljamo pomanjkljivosti, ki so bile pri, tem ugotovljene. Predlog 
zakona je torej zrastel iz pogojev, ko je bilo potrebno zaradi elementarnih 
in drugih nesreč konkretno ukrepati, zaradi česar so njegove določbe življenjske. 
Pri izidelavi predloga je bila upoštevana tudi večina pripomb, ki so jih bodisi 
k osnutku oziroma predlogu zakona imele 'družbeno-politične skupnosti, delovne 
in druge organizacije ter organi, ki se bavijo s tovrstno dejavnostjo. 
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Zakon ima globoko human značaj, saj je njegov namen zavarovati ljudi in 
z njihovim delom ustvarjene 'dobrine pred škodljivimi pojavi; je torej odraz 
skrbi za človeka, ki je značilna z:a našo družbo. Prav tako pa ima tudi gospodar- 
ski pomen, saj zaradi naravnih 'katastrof, ki se zadnja leta pri mas vrstijo drugo 
za drugo, trpi celotno gospodarstvo, šikodla, ki jo povzročajo-, pa predstavlja 
nedvomno eno od tistih rezerv, ki jih je skladno s težnjami naše gospodarske 
reforme potrebno kolikor je le mogoče zmanjšati. 

S predloženim zakonom vprašanje varstva pred naravnimi in drugimi hu- 
'mi nesrečami seveda ne bo rešeno v celoti. Zakon, se namreč omejuje le 

reševanje oib nesrečah in na preprečevanje njihovih posledic, medtem ko pre- 
prečevanje vzrokov nesreč in druge prventivne ukrepe ne ureja. Ti ukrepi so 
na posameznih področjih, ali pri (posameznih naravnih nesrečah namreč tako 
zelo' različni, da jih s takim splošnim predpisom kot je predloženi zakon ni 
mogoče urejati. Sicer pa so preventivni ukrepi za večino področij, kjer so 
potrebni, v glavnem že predpisani. Z izpopolnjevanjem organizacije za reševanje 
ob elementarnih nesrečah, katere zakonska osnova se ureja prav s tem pred- 
loženim zakonom, pa ustvarjamo tudi pogoje za uspešno reševanje ljudi in 
imetja ob napadih v morebitni vojni, za kar je prav .gotovo zainteresirana vsa 
družba. 

S sprejetjem predloženega zakona bo izpolnjena dosedanja vrzel v pravni 
ureditvi varstva pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, ki se je doslej 
močno čutila pri organizaciji reševanja in njegovem izvajanju ob vseh takih 
nesrečah, ne bo pa zakon vsplival na že obstoječe predpise s področja posamezr- 
nih služb ali preventivnih ukrepov tega varstva. Z njim bo 'dana 'družbi in 
pristojnim organom močna podpora in spodbuda za učinkovito ukrepanje v 
vseh hudih nesrečah, vsem činiteljem v 'družbi, ki ob takih nesrečah lahko 
karkoli' pomagajo, pa naložena dolžnost, da v okviru obstoječih potreb in mož- 
nosti to tudi storijo. Le s prizadevanjem in sodelovanjem vseh teh faktorjev 
bomo uspeli doseči cilje, ki jih zasleduje predlog zakona in 'družbo zavarovati 
pred odvečno škodo in žrtvami ob takih nesrečah. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam zboru, da predlog zakona sprejme. 
Hvala! 

Predsednik Tine Remškar: Predlog zakona sta obravnavala odbor za 
organizacijsko—politična vprašanja in zakonodajno-pravna komisija. Oba sta 
dala pismeni poročili. Ali želita poročevalca dati še ustno poročilo (Ne.) 

Ali, se odbor strinja z amandmaji zakonodajnoMpravne komisije? (Se.) Pri- 
čenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče besede, zaključujem 
razpravo in dajem predlog zakona na glasovanje. Prosim, kdor je za, naj dvigne 
roko. (Vsi poslanca dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o varstvu 
pred naravnimi in 'drugimi hudimi nesrečami. 

Prehajamo na 19. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o predstavnikih družbene skupnosti v svetih 
nekaterih zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil Toma Martelanca. Ali želi Tomo Martelanc besedo? (Ne.) 
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Predlog zakona sta obravnavala odlbor za prosveto in kulturo in zakono- 
daj no-pravna komisija. Otba sta dala zboru pismeni poročili. Ali želita poroče- 
valca besedo? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo* želi besedo? (Nihče.) Zaključujem 
razpravo in -dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno sprejel predlog zakona o pred- 
stavnika družbene skupnosti v svetih nekaterih zavodov s področja kulture, 
katerih ustanovitelj je SR Slovenija. 

Prehajamo na 20. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu priporočila za začasno financiranje strokovnega šolstva 
v SR Sloveniji v letu 1967. 

Predlog priporočila je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil Toma Martelanca. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta besedo? Prosim.! Besedio iimia Tomo Marteiane. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
2e pred letom dini je republiška skupščina sprejela podobno' priporočilo za fi- 
nanciranje šolstva v Sloveniji. Razlog je bil tedaj isti kot je sedaj. Priporočilo 
naj bi veljalo začasno, se pravi, do sprejema novega zakona o financiranju vzgoje 
in izobraževanja, pomagalo pa naj bi premostiti trenutno najbolj pereče vpra:- 
šanje v financiranju šolstva, to je zagotovitev potrebnih sredstev za delo II. 
stopnje, predvsem pa srednjih strokovnih šol. Tedaj je bilo predvideno, da bo 
novi zakon o financiranju začel veljati v letu 1966 oziroma 1. januarja 1967. 
leta. Danes je seveda očitno, da novi zakon o financiranju vzgoje in izobraže- 
vanja v SR Sloveniji ne bo sprejet tako-, da bi lahko začel veljati, že s 1. janu- 
arjem 1967. leta. 

Razprava o zakonskem osnutku in o samem predlogu zakona je bila sicer 
izredno živahna, plodna in razmeroma dolgotrajna, in menda še o nobenem 
zakonskem predlogu vsaj javnost ni tako prizadeto in množično razpravljala. 

V raapravi so< bila načeta številna temeljna vprašanja o razvoju celotnega 
področja vzgoje in izobraževanja, tako z njegove vsebinske plati, kot s sta- 
lišča zagotovitve neobhodne igmotne osnove. Kljaib temu, da čas, ki je bil na 
voljo za javno razpravo, ni bil kratek, je bila vendar močno poudarjena za- 
hteva, da naj bi se nekatera stališča in predlagane rešitve podrobno proučile, 
tako da bi lahko našli resnično najbolj ustrezne oblike financiranja izobraže- 
vanja v naši republiki, seveda v skladu s splošnim zveznim zakonom. 

Ker je težko odreči tehtnost takim zahtevam in largumentom, smo bili 
mnenja, da je edino prav in smotrno, da se ne zatekamo k prenagljenim rešit- 
vam, pač pa da pretehtamo vse številne pripombe iz javne razprave in ustrezno 
izpopolnimo predloženi zakon. Vsekakor bo lažje izoblikovati boljši zakonski 
predpis, kolikor foi tako delo lahko opravili ne v časovni stiski, ampak v po- 
daljšanem roku preko 1. januarja prihodnjega leta. V podobnem položaju in 
v enakih časovnih težavah so se znašle tudi idiruge republike, tako da bodo 
republiški zakoni tudi v drugih republikah v glavnem sprejeti šele prihodnje 
leto. V tem smislu se v zvezi pripravlja tudi. sprememba k zveznemu splošnemu 
zakonu, s katero (bo omogočeno podaljšanje roka za sprejem republiških zakonov, 
in sicer do' 30. junija 1967. leta. 
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Spričo tega se seveda postavlja vprašanje, kako 'bo z ureditvijo financiranja 
vzgoje in izobraževanja v začetku prihodnjega leta dO' uveljavitve novega za- 
kona. O' finaciranju vzgoje in izobraževanja. Postavlja se predvsem vprašanje, 
ali je smotrno v tem prehodnem obdobju uveljavljati kakršnekoli bistvene nove 
rešitve ali pa naj se raje vsi napori usmerijo v pripravo za novi zakon in potem- 
takem financiranje dotlej ostane v glavnem nespremenjeno. Večina razlogov 
govori v prid drugi alternativi. To pomeni, da bi bil v prvi polovici prihodnjega 
leta — saj praktično ni računati, da bi novi zakon začel veljati že pred 1. 7. 1967. 
— v veljavi dosedanji sistem financiranja vzgoje in izobraževanja. 

S tem, pa postaja znova pereče vprašanje nadaljnjega financiranja strokov- 
nega šolstva oziroma zajemanja tistega dela sredstev, ki jih gospodarske orga- 
nizacije prostovoljno prispevajo za izobraževanje strokovnih kadrov. Ta vsota 
je po svoji kvaliteti, in kvantiteti izredno pomembna za delo in za razvoj celot- 
nega strokovnega šolstva. Delovne organizacije bodo po oceni republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo v letošnjem letu prispevale nekaj nad 46 
milijonov novih dinarjev, to se pravi nad 4 milijarde 600 milijonov starih 
dinarjev. Mimo tega bodo dale blizu 2 milijardi starih dinarjev za investicije 
na področju vzgoje in izobraževanja. Mnenja smo, da bi, ne samo spričo dolo- 
čenih gmotnih težav šolstva, pač pa tudi s stališča samih interesov delovnih 
organizacij v luči reformnih prizadevanj gospodarstvo moralo vsaj v enaki 
višini kot letos tudi prihodnje leto sodelovati pri financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja. Takšno stališče je tem bolj utemeljeno ker očitno ne gre več zgolj 
za začasno akcijo, za nekakšno pomoč šolstvu, pač pa za trajni način pove- 
zovanja interesov našega gospodarstva in tudi 'družbenih služb na področju 
šolstva, ki izobražuje kadre za njihove potrebe. 

Priporočilo ima za to več kot samo zgolj začasen pomen in značaj. Pomeni 
potrdilo in je hkrati kažipot za združevanje interesov delovnih organizacij s 
področja gospodarstva in družbeni služb z nalogami šolstva ne samo, fca,r zadeva 
financiranje, temveč predvsem vsebinsko in organizacijsko' usmerjanje strokov- 
nega izobraževanja. 

Izhodišče za takšno akcijo je resnično v družbenem in ekonomskem interesu 
delovnih organizacij in pridobiva na svoji aktualnosti z vsakim 'dnem izvajanja 
reforme. Še več, tudi novi republiški zakon o financiranju izobraževanja brž- 
kone ne bo mogel iti, mimo takih rešitev. Zato jih predvideva tudi splošni 
zvezni zakon, vsebovali so jih pa tudi vsi predloženi zakonski osnutki. Čeprav 
torej govorimo' O' začasnem financiranju, ima sama akcija v okviru priporočila 
trajen značaj. 

Pri tem pa ne gre zapirati oči pred dejstvom, da je uresničitev te akcije 
zelo zahteven cilj, ki ga lahko dosežemo' le z 'določenimi skupnimi napori zlasti 
pri tistih delovnih organizacijah, kjer interes in razumevanje za strokovne 
kadre še ni povsem dozorelo. 

Priporočilo republiške skupščine pomeni v tem smislu temelj za širšo druž- 
beno-politično akcijo', ki naj bi v duhu reforme postavila kot osnovno načelo, 
da naj bo materialna skrb za strokovno šolstvo stvar neposredno zainteresiranih. 

V prihodnjem letu bi morali potemtakem okrepiti prizadevanja pri pove- 
zovanju interesov delovnih organizacij z interesi strokovnega izobraževanja. 
Na področju strokovnega šolstva bodo delovne organizacije izpolnile svojo, da 
tako rečem, moralno dolžnost, če bodo v, prihodnjem obdobju do sprejema no- 
vega zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja prispevale za strokovne šole 
vsaj 1 ""/o od bruto osebnih dohodkov. 

13* 
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Ta sredstva naj bi se zbirala v glavnem kot doslej, in sicer pri medobčin- 
skih skladih oziroma pri tistih občinskih skladih, ki so že doslej skrbeli za ne- 
katere srednje šole. 

Tako zbrana sredstva bd medobčinski skladi uporabili za financiranje sred- 
njih strokovnih šol ina svojem območju. Neogibno potrebno bo, da delovne orga- 
nizacije čimprej sprejmejo v smislu priporočila sklep o višini prispevka za 
srednje šole in da v najkrajšem možnem času sklenejo tudi ustrezno pogodbo 
z občinsko skupščino oziroma neposredno z občinskim skladom. Deloma pa bo 
na tem področju prišlo do določenih organizacijskih sprememb, in sicer v zvezi 
z akcijo, ki jo je začela Gospodarska zbornica SRS. Delovne organizacije neka- 
terih panog so namreč na zborih svojih predstavnikov odločile, da bodo nepo- 
sredno prevzele financiranje šol, ki izobražujejo strokovni kader za njihove 
ožje potrebe. V tem primeru bodo nekoliko bolj obremenjeni medobčinski 
skladi, ki financirajo pretežno večino strokovnih šol. Zato je razumljiva formu- 
lacija v priporočilu, ki oprošča tega prispevka tiste delovne organizacije, ki 
financirajo strokovne šole same ali pa v okviru panoge. Te delovne organizacije 
bodo porabile predvidena sredstva v višini 1 °/o bruto osebnih dohodkov za 
vzdrževanje lastnih šol. Kolikor pa jM .bili, stroški za lastne šole manjši od 
dogovorjenega prispevka v višini enega odstotka, pa bi te delovne organizacije 
prispevale le razliko. Skratka v celoti vzeto naj bi bilo financiranje šolstva v 
prihodnjem letu urejeno tako, kot je to bilo doslej. Deloma pa bi tudi pri 
strokovnem šolstvu že skušali uresničiti težnje zveznega splošnega zakona, ki 
predvideva tesnejše povezovanje delovnih organizacij s strokovnim šolstvom. 
Pri tem velja poudariti, da v nobenem primeru ne gre za kakršnokoli novo ob- 
veznost gospodarstva, mairveč le za bolj sistematično, zavestno organizirano 
obliko prostovoljnega zbiranja sredstev za financiranje izobraževanja strokovnih 
kadrov. Občinske skupščine bodo imele v tem primeru nekolikanj olajšano 
gmotno' obveznost do strokovnih šol, vendar pa njihova odgovornost do med- 
občinskih skladov ostaja nezmanjšana. Ce sredstva, zbrana v delovni organiza- 
ciji, ne bi zadostovala, bodo občinske skupščine morale zagotoviti sredstva za 
normalno delovanje tistih šol, ki se financirajo iz medobčinskih skladov. 

Predloženo priporočilo resda nima moči zakonsko obveznega predpisa, kljub 
temu pa se v nj em zrcali, prizadetost, skrb in odgovornost Skupščine za nadaljnj o 
usodo, delo in razvoj strokovnega šolstva v Sloveniji. V trenutnem položaju je 
to tudi edini možni ukrep za ureditev financiranja strokovnega šolstva do spre- 
jema novega republiškega zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Zato 
v imenu Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije predlagam, da Republiški 
zbor predloženo priporočilo sprejme in podpre njegovo izvajanje v praksi. 
Hvala lepa! 

Predsednik Tine Remškar: Predlog priporočila je že obravnaval Pro- 
svetno-kul turni. zbor in je našemu zboru posredoval mnenje, ki ste ga pismeno 
prejeli. Predlog priporočila sta obravnavala odbor za presveto in kulturo in 
zakonodajno-pravna komisija. Oba sta predložila pismeni poročili. Želita dati 
poročevalca še ustno poročilo? (Ne.) Se odbor strinja z amandmajem k 3. točki, 
ki ga je sprejel Gospodarski zbor. (Se strinja.) Zeli kdo besedo? Besedo ima 
Marija Mesaric. 

Marija Mesaric: Ker ste danes verjetno že vsi utrujeni, bom skušala 
biti zelo kratka. Verjetno je samo slučaj, da je spričo obilice dela, ki je ob 
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zaključku dela stala pred našim ziborom, prišla ta točka dnevnega reda na rep 
dogodkov. Vendar obstoja v tem v zvezi 'določena analogija, in sicer, da je stro- 
kovno šolstvo v naši družbi vedno na rejpu dogodkov, zlasti v pogledu fi- 
nanciranja. 

Zal ne morem priporočila, kakršnega nam je predložil Izvršni svet, v celoti 
sprejeti in se z njim strinjati. Iz obrazložitve tovariša Martelanca je bilo sicer 
razvidno, da je težnja in želja, da naj 'bi za strokovno šolstvo v letu 1967 prek 
gospodarskih organizacij zbrali vsaj tak delež sredstev, kot je bil dan v letu 
1966. Tisti, ki so kakorkoli sodelovali ali v dnevnem časopisju zasledovali te- 
žave, s katerimi se je strokovno šolstvo v finančnem pogledu v letu 1966 borilo, 
ste lahko ugotavljali, da so bila ta sredstva nezadostna in da je vseskozi, pre- 
tila nevarnost, da bodo predavatelji, učitelji oziroma vse strokovno osebje 
ostali brez osebnih dohodkov. Iz sredstev, ki so biLa tako zbrana, se kljub temu, 
da so bila soudeležena tudi občinska sredstva, ni imoglo kriti predvidenih iz- 
datkov in so dobivale šole le po 80 °/o predvidenih sredstev. Če sprejemamo 
predloženi predlog, ki se razlikuje od lanskoletnega le po tem, da bodo pla- 
čevale v letošnjem letu tiste gospodarske organizacije, ki že vzdržujejo svoje 
šole, le razliko do polnega pripevka, bo v letu 1967 še -manj sredstev. Ivzršni 
svet je že v letošnjem letu jasno in glasno povedal ter dokazal, da ni v stanju 
dajati in nuditi medobčinskemu skladu kakršnokoli pomoč, razen moralne 
opore. V letu 1967 medobčinski skladi nimajo nobene možnosti najeti pre- 
mostitvene kredite. Spričo dejstva, ki se sicer lepo sliši, da nudi in bo nudila 
gospodarska zbornica vso podporo strokovnemu šolstvu, pa obstaja bojazen, da 
bo, vsaj tako izgleda, v sedanjih pripravah — nastala v letu 1967 ali vsaj v 
prvi tretjini še večja anarhija zaradi tega, ker gospodarska zbornica na eni 
strani meša glave odgovornim v gospodarskih organizacijah, češ da bodo preko 
njih morali dajati manj sredstev, občine pa seveda pri svojih prizadevanjih 
spričo tega dejstva odstopajo od svojih naporov. Občinski proračuni so že letos 
predvidevali minimalne zneske, marsikatere občine pa sploh niso predvidevale 
v svojem proračunu nobenega dohodka oziroma nobenega izdatka za med- 
občinski šolski sklad in za financiranje strokovnega šolstva. Tako je v letošnjem 
letu predvidena realizacija na področju 26 ljubljanskih občin dosežena samo 
z 79%. Tako niti teh 80 °/o ne bi, mogli izplačati, če ne bd obstajala še določena 
sredstva, ki niso bila namenjena za osnovno dejavnost. Prosila bi, če se pred- 
stavnik Izvršnega sveta strinja s tem, da se priporočilo korigira v toliko, da 'bi 
dajale 1 "°/o vse gospodarske organizacije ne glede na to ali imajo svoje izobra- 
ževalne enote ah ne. 

Dodatno bi prosila, da se vnese še določilo, da se sredstva zbirajo po dva- 
najstinah. Ce je tako kot priporočilo predlaga, se lahko sredstva zbirajo na pol 
leta oziroma jih gospodarske organizacije dajejo polletno ali letno, kair v veliki 
meri otežkoča tekoče delo. 

Predsednik Tine Remškar: Ali, se predstavnik Izvršnega sveta stri- 
nja z dopolnitvami poslanke Marije Mesarič? 

Tomo Martelanc: Amandmaje poslanke Marije Mesarič ne morem 
sprejeti iz dveh razlogov. Prvi razlog je čisto proceduralnega značaja. Priporo- 
čilo je bilo namreč že sprejeto v Gospodarskem zboru. Kolikor bi ga v tem 
zboru sprejeli v drugačnem besedilu, bi prišlo do usklajevanja, s tem pa bi se 
sprejetje zavleklo in tako zmanjšalo učinkovitost priporočila. 
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Drugi razlog pa je (bolj vsebinske narave. Vprašanje je namreč ali je smo- 
trno, da bi. nakazovale delovne organizacije svoje prispevke po dvanajstinah. Iz 
prakse mi je namreč znano, da so medobčinski skladi večkrat prosili, da dobijo 
akontacijo od gospodarskih organizacij, da bi lahko premostili težave v zvezi 
z obratnimi sredstvi. Bojim se, da bi s takim amandmajem sami sebi povzročili 
večje težave, ker bi s tem gospodarske organizacije plačevale mesečno in 'bi 
verjetno take možnosti kot smo jih imeli do sedaj, odpadle. Nesprejemljivo je 
tudi to, da bi morale tiste gospodarske organizacije, ko že skrbe za lastne šole, 
plačevati celotni prispevek. Mnenja sami, da kolikor bomo s priporočilom 
dosegli to, da bodo vse gospodarske organizacije plačale 1 '%> od bruto osebnih 
dohodkov, v prehodnem obdobju s financiranjem strokovnega šolstva, ne bomo 
imeli težav. Ob tem pa bi rad povedal še to, da bomo morali, kljub zbranim 
sredstvom z nacionalizacijo nadoknaditi manjkajoče razlike, ki bodo še nastale. 
Vsekakor bo potrebna široka družbeno-pol iti čna akcija, hkrati z (aktivno dejav- 
nostjo samega šolstva pri iskanju notranjih rezerv, da bomo lahko v prehodnem 
obdobju zagotovili kolikor toliko solidno in pa razmeroma mirno gmotno stanje 
na področju vzgoje in izobraževanja predvsem v srednjih strokovnih šolah. 

Predsednik Tine Remškar : Prosim, da pove svoje mnenje k predlogu 
poslanke Marije Mesaric predstavnik odbora za prosveto in kulturo. Besedo 
ima Drago Seliger. 

Drago Seliger : če bi hotel pojasniti stališče odbora, moram sklicati 
odbor, osebno pa menim, da na amandma ne bi mogli pristati iz razlogov, ki, 
jih je že navedel tovariš Tomo Martelanc. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala lepa. 

Marija Mesaric : Prav žal mi je, če sem vas zaradi tega zadržala in 
ker mojih amandmajev zaradi proceduralnih težav ni mogoče sprejeti. Hotela 
pa bi vseeno še povedati, da je do tega prišlo zaradi tega, ker sem bila z gra- 
divom prepozno seznanjena, saj smo dobili del materiala šele na današnji seji. 
Dvomim, da bo financiranje v letu 1967 teklo v redu, vendar upam, da bomo 
težave s pomočjo sekretariata uspeli, prebroditi. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Če ne, zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog priporočila na glasovanje. Prosim, kdor je za, 
naj dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti,? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko*.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor sprejel predlog priporočila za začasno 
financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967. 

Prehajamo na 21. točko dnevnega reda, in sicer na volitve in 
imenovanja. 

Najprej bomo sklepali o imenovanju republiške volilne komisije za volitve 
poslancev Skupščine SR Slovenije. Prosim predstavnika komisije, da da k pred- 
logu ustno obrazložitev. 

Viktor Zupančič: Po določbah zakona o volitvah Skupščine SR 
Slovenije vodijo volitve volilne komisije in volilni odbori. Volilni organi so pri 
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svojem delu neodvisni od drugih državnih organov in delajo ,po zakonu in dru- 
gih na podlagi zakona izdanih predpisov. 

Republiško volilno komisijo imenuje Republiški zbor Skupščine SR Slove- 
nije za dobo štirih let. 

Sedanji republiški volilni komisiji poteče mandat po samem zakonu ravno 
v času volitev poslancev, tj. 9. aprila 1967. Glede na to, da volilna komisija vodi 
celoten postopek volitev, je nujno-, da se razreši dosedanjo republiško volilno 
komisijo in imenuje novo, ki bo lahko vodila priprave za volitve, kakor tudi 
same volitve poslancev Skupščine SR Slovenije. 

Komisija za volitve in imenovanja je na seji dne 19. decembra 1966 razprav- 
ljala o zakonskih določbah, po katerih posluje republiška volilna komisij a in ugo- 
tovila, da je glede na predpisane naloge potreben predvsem strokoven sestav 
komisije. 

Komisija za volitve in imenovanja predlaga Republiškemu zboru Skupščine 
SR Slovenije, da razreši sedanjo republiško- volilno komisijo ter na novo ime- 
nuje republiško volilno komisijo, in sicer: 

za predsednika: 

za namestnika: 

za tajnika: 

za namestnika: 

za člana: 

za namestnika: 
za člana: 

za namestnika: 

za člana: 

za namestnika: 
za člana: 
za namestnika: 

za člana: 

za namestnika: 

Matej D o 1 n i č a r , sodnik Vrhovnega sodišča SR Slo- 
venije, 
Henrik K u ž n i k , sodnik Vrhovnega sodišča SR Slo- 
venije, 
dr. Kost j a Konvalinka, pomočnik sekretarja za 
zakonodajo v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije, 
Marjan Prijatelj, pomočnik republiškega sekretarja 
za pravosodje in občo upravo, 
Jože Bertoncelj, šef dokumentacije Skupščine SR 
Slovenije, 
Jože Kavčič, politični ^delavec v CK ZK Slovenije, 
Stana Brez ar, strokovni sodelavec Ustavnega sodišča 
SR Slovenije, 
Jelka Pečar, strokovni uslužbenec Občinske skupščine 
Ljuiblj ana-Moste-Polj e, 
dr. Franc P e t r i č, pomočnik tajnika Skupščine SR 
Slovenije, 
Peter Dular, direktor zavoda »Magistrat«, Ljubljana, 
Ivan Repič, predsednik Okrožnega sodišča Kranj, 
dr. Ernest Petrič, docent Visoke šole za politične 
vede, Ljubljana, 
dr. Majda S t r o b e 1, izredni profesor Pravne fakultete, 
Ljubljana, 
dr. Aleksander Radovan, docent Pravne fakultete, 
Ljubljana. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala, Slišali smo poročilo in dajem pred- 
log v razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Če ne želi nihče besede, 
dajem predloženi predlog komisije za volitve in imenovanja na glasovanje. 

Prosim, kdor je za ta predlog, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je bil predlog soglasno sprejet. 
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■ Prehajamo na obravnavo in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi sodni- 
kov Okrožnega sodišča v Ljubljani in prosim, da predstavnik komisije za vo- 
litve in imenovanja da obrazložitev. 

Viktor Zupančič: Na podlagi 14. člena zakona o sodiščih splošne 
pristojnosti je komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije na 
predlog predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani, in Kopru, dne 26. oktobra 
1966 objavila v Uradnem listu SR Slovenije št. 34/66 razpis šestih prostih sod- 
niških mest pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in eno prosto sodniško mesto pri 
Okrožnem sodišču v Kopru. 

V predpisanem roku 30 dni je komisija za. volitve in imenovanja prejela 
20 prijav kandidatov za prosta sodniška mesta Okrožnega sodišča v Ljubljani. 
Prijave so vložili: 

Mitja An čik, šef splošnega sektorja »Iskra, tovarna elektrotehničnih in 
finomehaničnih izdelkov v Kranju; 

Meta Bernot, tajnik na Vrhovnem1 sodišču SR Slovenije; 
Zdenka Bukovec-Novosel, sodnica Občinskega sodišča v Trbovljah; 
Vladimir Dolenc,' namestnik občinskega javnega tožilca v Ljubljani; 
Alojz Hafner, sodnik za prekrške Občine Ljubljana-Šiška; 
Andrej Hrovat, sodnik Občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Andrej J are, sodnik Občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Bogo J avornik, sodnik Občinskega sodišča I v Ljubljani; 
dr. Stanislav J ereb, namestnik občinskega javnega tožilca v Ljubljani; 
Danilo Kertel, sodnik Občinskega sodišča v Novi Gorici; 
Marjan Kos, sodnik Občinskega sodišča I v Ljubljani; 
Fedor Kosem, sodnik Republiškega senata za prekrške v Ljubljani; 
Mirjam Kovačič, sodnica Občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Albert Mi slej , sodnik Občinskega sodišča I v Ljubljani; 
dr. Boris Premrov, sodnik Občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Janez Slib ar, sodnik Okrožnega sodišča v Kranju; 
Bošiko Todorovič, sodnik Občinskega sodišča v Trbovljah; 
dr. Janez T o mine, sodnik Občinskega sodišča I v Ljubljani; 
Jože Vidmar, sodnik: Okrožnega sodišča v Kranju; 
Anton Z a g a r , sodnik Občinskega sodišča I v Ljubljani. 

Prijavo za prosto sodniško mesto v Kopru je vložil: 
Silvo Gregorič, sodnik Občinskega sodišča v Kopru. 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
19. 12. 1966 razpravljala o prijavljenih kandidatih in predlaga Republiškemu 
zboru Skupščine SR Slovenije, da izvoli za sodnike Okrožnega sodišča v 
Ljubljani: 

Vlaidiimina Dolenca, 'dosedanjega namestnika občinskega javnega to- 
žilca v Ljubljani; 

Andreja J ar ca, dosedanjega sodnika Občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Mirjam K o v a č i č, dosedanjo sodnico Občinskega sodišča II v Ljubljani; 
Alberta M i s 1 e j a , dosedanjega sodnika Občinskega sodišča I v Ljubljani; 
Janeza Šli bar j a, dosedanjega sodnika Okrožnega sodišča v Kranju; 
Antona 2 a g a r j a, dosedanjega sodnika Občinskega sodišča I v Ljubljani; 

in za sodnika Okrožnega sodišča v Kopru: 
Silva Gregoriča, dosedanjega sodnika Občinskega sodišča v Kopru. 
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Predsednik T i, ne R e m š k a r : Dajem v razpravo predlog sklepa o izvo- 
litvi sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ima kdo kake pripombe? (Ne.) 
Zeli kdo besedo? (Ne.) Ce ne želi nihče besede, -dajem predlog na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko-. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Še je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Republiški zbor soglasno izvolil za sodnike Okrožnega 
sodišča v Ljubljani: Vladimira Dolenca, Andreja Jarca, Mirjam Kovačič, Al- 
berta Misleja, Janeza Slibarja in Antona Žagarja. 

Dajem v razpravo predlog za izvolitev sodnika Okrožnega sodišča v Kopru. 
Predlagan je Silvo Gregorič. Prosim, želi kdo besedo? (Nihče.) 

Zaključujem razpravo in dajem predlog na glasovanje. Prosim, kdor je za 
ta predlog, naj 'dvigne roko. (Vsi -poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je za sodnika Okrožnega sodišča v Kopru izvoljen Silvo 
Gregorič. 

Od predsednika Izvršnega sveta sem prejel naslednje pismo-: »Zvezna kon- 
ferenca SZDL Jugoslavije je -dne 1. novembra 1966 izvolila za svojega general- 
nega sekretarja dosedanjega podpredsednika Izvršnega sveta Bena Zupančiča. 
Na podlagi -določbe 23. člena statuta Zvezne konference SZDL Jugoslavije funk- 
cija generalnega sekretarja Zvezne konfernce SZDL Jugoslavije ni združljiva 
s funkcijo, ki, jo tovariš Zupančič opravlja v Izvršnem svetu. Glede na to, da 
tovariš Zupančič po prevzemu nove dolžnosti tudi praktično ne more več oprav- 
ljati sedanje dolžnosti v Izvršnem svetu, prosi, da se ga razreši dolžnosti pod- 
predsednika in člana Izvršnega sveta. 

Glede na navedeno predlagam Skupščini SR Slovenije, da na podlagi prvega 
odstavka 185. člena ustave SR Slovenije razreši tovariša Zupančiča -dolžnosti 
podpredsednika in člana Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Glede na to 
predlagam naslednji sklep o razrešitvi podpredsednika Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije: 

Beno Zupančič se razreši dolžnosti podpredsednika in člana Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. 

Prosim predstavnika komisije za volitve in imenovanja, da pove mnenje 
komisije. 

Viktor Zupančič: Mnenje k predlogu predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije o razrešitvi podpredsednika in člana Izvršnega sveta 
je naslednje: 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je bila pred- 
hodno seznanjena in soglaša s predlogom, predsednika Izvršnega sveta, da se 
razreši. Beno Zupančič dolžnosti podpredsednika in člana Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. Zato predlaga Republiškemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da predlog predsednika Izvršnega sveta sprejme. 

Predsednik Tine Remškar: Zeli kdo besedo. (Nihče.) Če ne, dajem 
predlog sklepa na glasovanje. Prosim, kdor je za predlog, naj dvigne- roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti,? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi sklep sprejet. Dovolite mi, da se hkrati v 
imenu Republiškega zbora tovarišu Benu Zupančiču najtopleje zahvalim za 
njegovo dosedanje delo v Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. 
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Prehajamo na 22. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska 
vprašanja. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta Sveta Kobala, da odgovori na poslan- 
sko vprašanje Rada Pušenjaka. . 

Sveto Ko bal: Mislim, da ni potrebno citati vprašanja, ker ste ga vsi 
dobili. Dal bom samo odgovor. 

Dohodki za vzdrževanje cest se danes po obstoječi zakonodaji zbirajo od 
taks na vozila, prispevka za ceste, od prodaje bencina in nafte ter od prispevkov 
proračunov družbeno-političnih skupnosti. Z zvezno zakonodajo je določen tudi 
način delitve sredstev na ceste I., II. in III. reda, z republiškimi predpisi pa 
delitev taks na vozila. 

Znano je, da se pretežni del sredstev zbira direktno pri podjetjih za ceste, 
ki ceste vzdržujejo in zanje tudi, odgovarjajo. Naraščajoč promet, zlasti pa 
ekspanzija težkega tovornega prometa sta že pred leti postavila vprašanje vzdr- 
ževanja cest z vso ostrino' in zato razprave o metodah povečevanja virov sred- 
stev za ceste trajajo že dalj časa, zlasti pa so postale aktualne spričo položaja 
republiškega proračuna, ki že v letu 1966 ni mogel prispevati za ceste nika- 
kršnih sredstev. Poleg tega so nastopile v letu 1965 občutne škode zaradi neurij. 
Škode so bile sicer delno pokrite z dodatnim prometnim davkom od poplav, ki 
je v leto'šnjem letu omogočil vsaj delno saniranje pomanjkanja sredstev. 

Zaradi vseh teh dejstev je Izvršni svet Slovenije v teku leta 1966 večkrat 
načel v zveznem merilu vprašanje ureditve tega problema ter hkrati izdelal več 
predlogov, 'ki se nanašajo samo mia vire sredstev, temveč tudi na sistemske 
spremembe, zlasti v pogledu skrajne štednje s cestami in ustreznejše politike 
glede vožnje s težkimi tovornimi vozili. Na podlagi vseh teh razprav in pred- 
logov so bile, kakor je znano, v zadnjih dneh sprejete v zveznem Izvršnem svetu 
in zvezni Skupščini spremembe, ki povečujejo sredstva za ceste, in sicer s 
povečanjem prispevka od bencina ter nafte od 15 do 17 dinarjev oziroma 10 din 
po litru. To povečanje prispevkov za ceste in računajoč v letu 1965 na 15 °/o 
povečanje potrošnje goriv bo pomenilo v Sloveniji dodatna sredstva v višini 
okoli 3,5 do 4 milijarde S din, kar pomeni, da bi skupna sredstva v letu 1967 
znašala brez proračunov okoli 9 milijard 500 milijonov dinarjev, ali nekaj več 
kakor leta 1966, vključno seveda s sredstvi od poplav. Vendar bi bilo za ceste 
vsekakor koristno, če bi večji del zvišanja cen bencina in nafte šel za vzdrže- 
vanje cest, manjši del pa kot prometni davek v proračun federacije in republik. 
Vendar oelotne bilance isredstev trenutno niso omogo&le večjega premika v 
delitvi v smeri povečanja sredstev za ceste. Po zakonodaji, ki je trenutno v 
veljavi, se bodo vsa povečana sredstva za ceste stekala direktno o^tnim pod^- 
jetjem. Že pred sprejetjem sprememb, ki povečujejo sredstva za ceste, je bilo 
jasno, da bo sedanji sistem delitve sredstev z večjimi sredstvi za oeste I., II. in 
III. reda teritorialno povzročal vse večje anomalije in da je nujno potrebno 
menjati zvezni zakon o cestah. Zvezni izvršni svet je že predlagal Skupščini 
sprejetje zakona o spremembi zakona o cestah in je o tem zvezna Skupščina že 
razpravljala v torek 27. 12. 1966 s tem, da je Zvezni zbor zakon sprejel, Gospo- 
darski, zbor pa je odložil nadaljevanje razprave na januar. 

Osnovna značilnost predloženega zveznega zakona je v tem, da precizno 
določa vire sredstev za ceste, dočim: način delitve, organizacijo vzdrževanja itd. 
prepušča v celoti republikam, da to urede s svojimi zakoni. 
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Izvršni svet predlog zakona v celoti podpira, bilo bi pa koristno, če bi tudi 
zvezni .poslanci iz vse Slovenije v Gospodarskem zboru sprejetje zakona pod- 
prli.. V republiškem sekretariatu za gospodarstvo že pripravljamo predlog repu- 
bliškega zakona, da bi takrat, ko bi bil zvezni zakon sprejet, čimprej omogočili 
širšo razpravo o predlogu republiškega zakona. Do sprejetja tega zakona ozi- 
roma kolikor ne bi bil sprejet zvezni, zakon, pa obstoje ©dino sporazumi med 
podjetji za ceste o določenem skupnem izvajanju programa za vzdrževanje in 
izboljšanje cest v letu 1967. 

Predsednik Tine Remškar: Hvala. Ali je bilo na vprašanje odgovor- 
jeno? (Da.) Hvala lepa. 

Želi še kdo staviti kakšno vprašanje? (Ne javi se nihče.) Na pismeno vpra- 
šanje bo Izvršni svet odgovoril na prihodnji seji, 

Tovarišice in tovariši poslanci! Ko zaključujem to zadnjo sejo v letošnjem 
letu, se vam niajtopleje zahvaljujem za vaše delo in vam v novem letu želim 
mnogo sreče, zadovoljstva in miru. 

(Seja je 'bala zaključena Ob 15.40.) 
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36. seja 

(27. decembra 1966) 

Predsedoval: Leopold' Krese, 
predsednik Gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.40. 

Predsednik Leopold Krese : Tovarišioe in tovariši poslanci! Priče- 
njam 36. sejo Gospodarskega zibora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Maks Maver, Jožica Farčnik, Ljud- 
mila Fišer, Milovan Zidar in Tatjana Menna. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Kot predstavnika Izvršnega sveta sta na seji prisotna člana Izvršnega sveta 
Mirko Jamar in inž. Viktor Kotnik. 

Za današnjo sejo ste prejeli predlog zakona O' zagotovitvi dopolnilnih kredit- 
nih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov, predlog zakona o po- 
vračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma, 
predlog zakona o vodnem prispevku za leto> 1967, predlog zakona o ukrepih 
za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine, predlog priporočila 
za začasno financiranje strokovnega šolstva v Sloveniji v letu 1967, statut Zdru- 
ženega železniškega transportnega podjetja Ljubljana, statut Splošne gospodar- 
ske banke in statut vodnega sklada SR Slovenije. 

Glede na to predlagam za današnjo sejo tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 35. seje Gospodarskega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o> predlogu zakona o zagotovitvi dopolnilnih kre- 

ditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o povračilu dela obresti upo- 

rabnikom investicijskih kreditov na področju turizma; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodnem prispevku za 

leto 1967; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za posploševanje 

živinoreje in zdravstvenem varstvu ži.vine; 
6. obravnava in sklepanje o statutu Združenega železniškega transportnega 

podjetja Ljubljana; 
7. obravnava statuta Splošne gospodarske banke Ljubljana; 
8. obravnava in sklepanje o statutu vodnega sklada SR Slovenije; 
9. obravnava in sklepanje o predlogu priporočila za začasno financiranje 

strokovnega šolstva v Sloveniji v letu 1967; 
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10. poslanska vprašanja. 
Ima kdo kakšen spreminjevalni ali, dopolnilni predlog k dnevnemu redu? 

(Ne javi se nihče.) Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Zapisnik 35. seje ste prejeli skupaj z vabilom in z ostalim materialom. Ima 

kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne javi, se nihče.) Ce ni pripomb, ugo- 
tavljam, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za 
dokončanje elektroenergetskih objektov, ki ga je Skupščini predložil Izvršni 
svet. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste poleg zakonskega predloga pre- 
jeli še poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih .predlogov in dodatno 
poročilo zakonodajno^pravne komisije ter stališča Gospodarske zbornice Slo- 
venije, ki mora glede na določila družbenega plana za razvoj Jugoslavije od leta 
1967 do 1970 dati v imenu gospodarskih organizacij soglasje za zagotovitev 
takšnega obveznega posojila. 

Izvršni svet je določil za svojega predstavnika pri obravnavi tega zakona 
člana Izvršnega sveta inž. Viktorja Kotnika. Vabim tovariša Kotnika, da da po- 
ročilo k temu zakonu. Besedo ima inž. Viktor Kotnik. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice iin tovariši poslanci! Ob razpravi o 
zakonu o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroener- 
getskih objektov bi med drugim rad opozoril na dve stvari. 

Prvič. Zakon je pravzaprav normativni del srednjeročnega plana naše 
republike in je kot eden izimed instrumentov, s katerim prispeva republika k 
realizaciji srednjeročnega plana. Zakon je bil pripravljen in predložen Skupščini 
skupaj s srednjeročnim planom naše republike. Ker pa se bo razprava o sred- 
njeročnem planu raztegnila še na prihodnje leto, veljavnost zakona pa prične 
z začetkom leta 1967, je potrebno, dia Skupščina razpravlja in sklepa o tem 
zakonu še letos. 

Drugič. Predloženi zakon predstavlja skupaj z že sprejetim zakonom o ob- 
veznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos elek- 
trične energije in skupaj z zakonom o dopolnilnih sredstvih za financiranje 
elektroenergetskih objektov v letih 1966—1970 zaokroženo celoto. Namen vseh 
treh zakonov je, da zagotovijo potrebna sredstva za gradnjo elektroenergetskih 
objektov v obsegu, kakor jih predvideva srednjeročni plan. 

Ze v mesecu juniju, ko smo .sprejemali prva dva zakona, smo najavili, da 
bo potrebno sprejeti še tretji zakona, ki ga danes predlagamo. V sedanji fazi 
našega razvoja je financiranje razširjene reprodukcije že preneseno na delovne 
organizacije, vendar pa so za izgradnjo energetskih objektov dana republikam 
posebna pooblastila, da lahko z ustreznimi instrumenti zbirajo del sredstev iz 
gospodarstva. V naši republiki bi na temelju vseh treh zakonov v obdobju sred- 
njeročnega plana zbrali okoli 720 milijonov novih dinarjev, po izračunih Zavoda 
za gospodarsko planiranje, kar predstavlja okoli 6®/o celotnih predvidenih sred- 
stev za investicije v gospodarstvu v obdobju srednjeročnega plana. Ze pri raz- 
pravi o prvih dveh zakonih je bilo poudarjeno, isto pa velja; tudi za predloženi 
zakon, da pri konoentraciji teh sredstev ne gre za odtujitev sredstev iz delovnih 
kolektivov, temveč le za obvezno začasno vlaganje dela sredstev delovnih kolek- 
tivov za skupne potrebe. 
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Želel 'bi posebej opozoriti, da s sprejetjem predloženega zakona ne obre- 
menjujemo gospodarstva z novimi dodatnimi obveznostmi za izgradnjo' ener- 
getike v prihodnjem letu. S 1. januarjem 1967 namreč preneha obveznost plačila 
federaciji v višini 12,5 fl/o od vseh izplačil za investicije. Enak delež kakor so ga 
delovni kolektivi letos že odvajali v vseh svojih investicijskih vlaganjih za po- 
trebe izgradnje energetske osnove zvezi, bodo v prihodnjem letu odvajah re- 
publiki za iste namene. To je tudi eden izmed razlogov, da smo v predloženem 
zakonu zadržali za obvezno posojilo isto osnovo, to je obseg investicijskih vla- 
ganj, kakršna je bila v veljavi letos za zvezne potrebe. 

S predloženim zakonom republika pravzaprav razpisuje obvezno posojilo za 
dograditev elektroenergetskih objektov. Ta način intervencije republike je v skla- 
du s politiko, nakazano v zveznem srednjeročnem planu, ki pooblašča družbeno- 
politične skupnosti, da lahko razpisujejo obvezno posojilo za dovršitev elektro- 
energetskih objektov. Vendar pa predstavlja določeno novost določilo v sred- 
njeročnem planu, ki zahteva, da se morajo o posojilu poprej izjaviti gospodarske 
organizacije. Da bi dobili ta mnenja, je Gospodarska zbornica organizirala široko 
razpravo o tem zakonskem predlogu. V svojih zaključkih je upravni odbor 
Gospodarske zbornice na svoji seji dne 24. 11. 1966 razpis posojila v predloženem 
obsegu in za predložene namene v celoti podprl. 

Ker smo o< programu in pomenu pravočasne izgradnje elektroenergetskih 
objektov v obdobju srednjeročnega plana v tem zboru že obširno razpravljali, 
naj vas spomnim le na razprave ob sprejemanju prvih dveh zakonov v juliju 
mesecu letos, naj poudarim le, da računamo, da se bo ob sodelovanju sredstev, 
ki se ibodo zbrala na temelju vseh teh sprejetih zakonov in vlagala v izgradnjo 
elektroenergetskih objektov do leta 1970, proizvodnja električne energije v naši 
republiki povečala tako, da bo presegla 6 milijard kilovatnih ur, oziroma bo 
večja za preko- 2,5 milijarde kilovatnih ur od sedanje povprečne letne proiz- 
vodnje. To bomo dosegli z dograditvijo Toplarne v Ljubljani, termoelektrarne 
v Trbovljah, termoelektrarne v Šoštanju in hidrocentrale Drava I. Pravočasna 
dograditev teh objektov 'bo omogočila uravnovešenje energetske bilance v letih 
1970/71. Vendar pa moramo zaradi nadaljnje kontinuirane rasti potrošnje po 
letu 1970 že v obdobju srednjeročnega plana pričeti, z gradnjo še enega ali več 
datnih novih objektov. Koliko in katere objekte bomo morali pričeti graditi, 
bo pokazala dolgoročna perspektivna energetska bilanca, ki se izdeluje. 

Za gradnjo novih objektov pa bodo potrebna tudi nova dodatna sredstva. 
Računamo, da se bo moralo do tega časa elektrogospodarstvo v celoti vključiti 
v nov sistem financiranja razširjene reprodukcije na ta način, da naj bi pred- 
vsem bodoči koristniki energije sami na podlagi poslovnih dogovorov s,proiz- 
vajalci, s poslovnim združevanjem sredstev preko bank in na temelju pogodb 
o -dobavi energije, vlagali svoja sredstva za izgradnjo elektroenergetske baze. 
Ko bo v letu 1968 prenehal veljati zvezni predpis o zvezni energetski bilanci, se 
bosta dobava in promet z električno energijo odvijala vse bolj na temelju po- 
godb med proizvajalci in potrošniki. Na ta način bo dana večja ekonomska sti- 
mulacija za vlaganje sredstev potrošnikov za razvoj energije. Naj omenim, da 
je v tej smeri zelo spodbuden primer tovarne aluminija v Kidričevem, ki se 
že pojavlja kot soinvestitor pri izgradnji termoelektrarne Šoštanj. To podjetje 
samostojno financira povečanje kapacitete iznad 200 megavatov, kolikor se 
predvideva po naših bilancah in planih. Razumljivo je, da mora potrošnik, ki 
je v tem primeru solastnik naprav, tudi samostojno razpolagati s tistim delom 
energije, ki bo proizvedena na temelju njegovih vlaganj. Širše uveljavljanje 
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takih oblik financiranja bo v prihodnje zagotovilo večji vpliv potrošnikov, to 
je gospodarstva, na poslovanje elektroenergetskih podjetij. Vse to pa bo omo- 
gočilo' boljše reševanje problemov, ki danes še obstajajo v tej panogi., 

Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon omogoča tudi rekonstruk- 
cijo naših premogovnikov, saj predvideva, da se sredstva, ki bodo zbrana na 
osnovi 2,5 % posojila, lahko uporabljajo tudi za modernizacijo premogovnikov, 
katerih proizvodnja je vezana na termoelektrarne. Dovolite mi, da v zvezi z 
modernizacijo premogovnikov opozorim na nekatere aktualne probleme v naši 
proizvodnji premoga. 

V zadnjem času ta panoga našega gospodarstva tako v pogledu proizvodnje, 
kakor v pogledu rasti osebnih dohodkov zaposlenih, vse bolj zaostaja za rastjo 
v ostalih panogah. Kriza premogovne industrije je danes očitna tudi drugod po 
svetu in je posledica hitrih sprememb v energetskih virih, ko nafta in njeni, 
derivati pridobivajo vse večje mesto v potrošnji celotne energije. Zaradi nižje 
cene kalorije in tehnoloških posebnosti nafta; povsod postopoma izpodriva 
premog. Tako v gospodarstvu kakor v široki potrošnji smo tudi v naši republiki, 
posebno letos, priča izredno' hitre preusmeritve potrošnikov na nafto in njene 
derivate. To pa seveda vpliva na zmanjšano povpraševanje po premogu. 

Ni moj namen, da bi danes analizirali, v koliki meri, vplivajo na te spre- 
membe pri nas neustrezni odnosi v cenah in ali je taka nagla sprememba eko- 
nomsko utemeljena. Gre za vprašanje tempa preusmeritve, ko moramo računati, 
da se bo proces zamenjave premoga z nafto nadaljeval pri nas tudi v bodoče. 

V tej zvezi se postavlja vprašanje, kakšne so perspektive premogovnikov 
v naši republiki in kakšna so pota za njihovo sanacijo. Iz obširnih razprav v 
okviru priprav za srednjeročni plan lahko povzamemo', da moramo v bodoče 
računati pri nas tudi s postopnim spreminjevanjem strukture potrošnje pre- 
moga. Tako se bo v naslednjih letih stalno zmanjševala potrošnja premoga v 
industriji, na železni.ci in v široki potrošnji. Nasprotno' pa se bo potrošnja pre- 
moga absolutno in relativno povečala v proizvodnji električne energije v termo- 
oentralah. Iz analiz zavoda za gospodarsko planiranje izhaja, da bodo tri naše 
največje termocentrale, to so Šoštanj, Trbovlje in Toplarna v Ljubljani, pove- 
čale porabo premoga od sedanjih 1,5 milijona na 4 milijone ton letno, kar je 
okoli 60 fl/o od celotne proizvodnje rudnika Velenje in Zasavskih premogovni- 
kov. To pomeni, da se bo proizvodnja naših največjih premogovnikov morala 
usmeriti predvsem v oskrbo termocentral, ki bodo- obratovale ob teh rudnikih. 
Podobne procese opažamo- danes povsod po- svetu. S porabo velikih količin pre- 
moga na kraju samem odpade 'drag transport premoga, ki v odnosu na ostale 
vire energije zmanjšuje konkurenčnost premoga pri potrošnikih. Na drugi strani 
pa postaja proizvo'dnja premoga vse bolj odvisna od obratovanja termocentral. 
Zato menim, da je pravilen koncept predloženega zakona, ki predvideva, da bi 
s sredstvi za dokončanje elektroenergetskih objektov omogočili tudi rekonstruk- 
cijo tistih premogovnikov, katerih proizvodnja bo vezana na potrošnjo v termo- 
centralah. Konkretno' 'bo to omogočijo, da bodo- naši trije največji premogovniki, 
ki danes proizvajajo okoli 90 '°/o celotnih količin premoga v naši republiki 
ter imajo obenem tudi najugodnejše prirodne pogoje, to je Velenje, rudnik 
Trbovlje-Hrastnik in rudnik Zagorje, lahko pod sorazmerno ugodnimi odplačil- 
nimi pogoji, ki so sprejemljivi tudi za nizko akumulativno premogovno indu- 
strijo', najemali kredite za modernizacijo svoje proizvodnje. V zakonu je namreč 
predvideno, da bi se krediti na osnovi tega zakona dajali z odplačilnim rokom 
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15 let in okoli 6 °/o obrestmi. V 5. členu predloženega zakona je predvideno, da 
bančni krediti premogovnikom ne smejo presegati 70'°/o predračunske vrednosti 
programa modernizacije. Mišljeno je, da bodo ostalih 30fl/o sredstev prispevali 
premogovniki iz svoje amortizacije, oziroma iz sredstev, ki jim jih je v ta namen 
že odobril sklad republiških rezerv. 

Analize in programi, ki jih pripravljajo premogovniki skupaj z Gospodarsko 
zbornico in energetskim združenjem, kažejo, da vlaganja v premogovnike v bo- 
dočem obdobju nimajo namena povečati količinski obseg proizvodnje premoga, 
temveč predvsem racionalizacijo in mehanizacijo proizvodnje, kar bi omogočilo 
rast produktivnosti dela in znižanje stroškov proizvodnje. Gre torej za to, da bi 
na osnovi večje produktivnosti dela premogovniki pridobivali čim oenejši pre- 
mog predvsem za termo centrale, kar bo vplivalo na preskrbo našega celotnega 
gospodarstva z električno energijo, saj bomo leta 1970 proizvedli že okoli 60 °/o 
celotne energije v termOoeivtralah. Danes proizvajamo v termocentralah le 
oikoli 35 %> celotne električne energije. Rast produktivnosti dela v premo- 
govnikiih na temelju uvajanja čim bolj mehaniziranega pridobivanja premoga 
pa bo obenem edina realna pot za trajno rešitev problema osebnih dohodkov 
zaposlenih rudarjev. 

Če danes razpravljamo o materialni intervenciji republike za iz,gradnjo 
naše energetske osnove, po mojem mnenju ne moremo mimo problema, o ka- 
terem se na terenu mnogo razpravlja. To je o ustreznih odnosih med 'premo- 
govniki in termocentralaimi. Iz prej povedanega jasno izhaja, da bo preskrba 
z električno energijo v naši republiki v obdobju, ki stoji neposredno pred nami, 
vse bolj odvisna od proizvodnje premoga in od pretvarjanja premoga v elek- 
trično energijo. Kakor bo v naslednjih letih poraba premoga vse bolj odvisna 
od potrošnje v termocentralah, tako bo poslovanje termocentral, ki so locirane 
po premogovnikih, vise bolj odvisno od racionalne proizvodnje premoga. Prido- 
bivanje premoga in njegovo oplemenitenje v termocentralah postaja tako vse 
bolj celovit tehnološko tesno povezan proces. To bo prišlo še bolj do izraza v 
naslednjih letih, ko bodo nove termocentrale že zgrajene in ko bodo prenehali 
sedanji administrativni .posegi v razdelitev električne energije ter bodo morali 
tudi proizvajalci električne energije na tržišču sami najti svoje potrošnike. 
Sedanje prehodno stanje, ki, ga pogojuje pomanjkanje električne energije, po- 
vzroča, da imamo na 'eni strani premogovnike z maksimiranimi cenami premoga 
in nizkimi osebnimi dohodki, na drugi strani pa termocentrale, ki prosto' obli- 
kujejo svoje prodajne cene in imajo vse možnosti za povečanje osebnih dohod- 
kov. Ob tem pa proizvedeno električno energijo distribuirajo še vedno na te- 
melju. obveznih energetskih bilanc. 

Menim, da moramo v pojem modernizacije proizvodnje energije vključiti 
razen investicij v opremo premogovnikov in v izgradnjo novih termocentral tudi 
nove organizacijske oblike medsebojnega sodelovanja med premogovniki in ter- 
mocentralami. Oba partnerja morata postati materialno zainteresirana za skupne 
naložbe, da bosta povezala pridobivanje in predelavo premoga v enoten najbolj 
racionalen proces, in da bo rast osebnih dohodkov obeh partnerjev odvisna vse 
bolj od plasmaja električne energije. Na terenu je v teku živahna razprava med 
delovnimi kolektivi premogovnikov in termocentral o najbolj smotrnih oblikah 
integracije, vendar pa do konkretnih odločitev še ni prišlo. Čeprav morajo 
delovni kolektivi samostojno najti najboljše oblike medsebojnega poslovanja, 
je le potrebno opozoriti, da gre za probleme, ki zanimajo širšo javnost glede na 
vlogo, ki jo ima električna energija v našem razvoju, ter da družba vlaga velika 
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sredstva v izgradnjo objektov električne energije, saj je družba zainteresirana 
in podpira takšne integracijske težnje, ki bodo dale največje ekonomske učinke. 

Na koncu, tovarišice in tovariši, bi, še želel dotakniti se vprašanja, ki je 
bilo predmet živahne razprave v zborih Skupščine. Gre za 8. člen predloženega 
zakona, ki, govori o obveznostih Splošne gospodarske banke, da z zbranimi 
sredstvi pravočasno zagotovi predvideni obseg proizvodnje električne energije. 
Tako v odborih in v Izvršnem svetu je prevladala misel, da se zaostri odgovor- 
nost banke. Vendar pa se Izvršni svet strinja z mnenjem zakonodajno-pravne 
komisije, da lahko določba zakona pomeni za banko samo obvezno smernico 
glede porabe sredstev. Kljub temu pa menim, da je potrebno posebej opozoriti 
na veliko odgovornost banke, da se objekti zgradijo v okviru predvidenih sred- 
stev in predvidenega roka. Splošna gospodarska banka ima vse možnosti, da v 
pogodbe, ki jih bo sklepala z investitorji, vnese takšne določbe, ki bodo močno 
prisiljevale in stimulirale investitorje za pravočasno in racionalno izgradnjo 
objektov. Po mojem mnenju ima Splošna gospodarska banka tudi velike možno- 
sti in tudi dolžnost, da s politiko kreditiranja izgradnje stimulira takšne inte- 
gracijske procese med premogovniki in termocentralami, ki bodo dali največji 
ekonomski učinek. Ne glede na to, da 'banki z zakonom ne moremo naložiti ce- 
lotne odgovornosti, pa je le potrebno opozoriti na pomembnost njenega vpliva 
na celotni potek izgradnje in na obveznosti, ki jih prevzema s tem, ker bo 
morala zbrana sredstva pravočasno vračati vlagateljem. 

Tovariši in tovarišice, v imenu Izvršnega sveta predlagam, da zbor pred- 
loženi zakon sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Ali želi. predstavnik Gospodarske zbor- 
nice tov. Dolinšek že sedaj besedo? (Ne.) Če ne želi besede, pričenjam razpravo 
o predloženem zakonskem predlogu in o obrazložitvi, ki jo je dal tovariš inž. 
Kotnik. Poročevalec odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
tovariš Tesovnik ima besedo. 

Inž. Franc Tesovnik: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je na 58. seji 'dne 27. 
12. 1966 obravnaval amandmaje k predlogu zakona o zagotovitvi dopolnilnih 
kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov, ki sta jih sprejela 
zakonodajneupravna komisija in odbor za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora. 

Po razpravi je odbor osvojil stališče zakonodajno-pravne komisije, da se 
z zakonom ne more naložiti Splošni gospodarski banki dolžnosti, da skrbi za 
pravočasno izvrševanje investicijskih del po sprejetih programih. Te pravice 
in dolžnosti naj bi se urejale z medsebojno pogodbo. 

Odbor za proučevanje zakonskih in 'drugih predlogov se zato strinja z 
amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 1. členu zakona, to je, da se v 
tretji vrsti vstavi beseda »•neposredno«. Strinja se tudi. s spremembo besedila 
1. odstavka 8. člena kot jo je predlagala zakonodajno-pravna komisija in z 
amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 2. odstavku 8. člena. Odbor je na 
današnji seji sprejel še dodatni amandma, 'da se 8. členu doda nov tretji odsta- 
vek, ki se glasi: 

»■Repulbliški, sekretariat za finance sklene s Splošno gospodarsko banko po- 
godbo o podrobnejši določitvi namena in načina uporabe sredstev iz prvega 
odstavka tega člena.« 

14 
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V imenu odbora predlagam, da zbor sprejme predloženi zakonski predlog 
ob upoštevanju predlaganih sprememb in dopolnitev. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima 
inž. Vladimir Klavs. 

Inž. Vladimir Klavs: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Želel 
bi dodati samo pojasnilo o postopku, ki mi ni jasen. 

V dopisu Izvršnega sveta, ki ga je podpisal predsednik odbora za gospo- 
darski sistemi in družbeni plan, piše v idrugem odstavku na prvi strani: 

»Glede na določilo družbenega plana za razvoj Jugoslavije od leta 1966 do 
leta 1970, po katerem je potrebno za razpis tovrstnega posojila soglasje gospo- 
darskih organizacij, vam posredujemo stališča komisije« in tako dalje. 

Ni mi jasno, ali je v proceduri obvezno-, da se gospodarske organizacije o 
razpisu tovrstnega posojila izjavijo. Znano mi je namreč, da so gospodarske 
organizacije razpravljale o drugi varianti zakona, kot je danes tu v razpravi. 
Po tej varianti naj bi se sredstva za posojilo izločila iz čistega dohodka. To je 
razvidno tudi iz samega poročila, ki sem, ga prej citiral, in si.cer na strani 5, 
pod točko 5, kjer komisija v zaključkih ugotavlja, da bi bila primernejša osnova 
za določitev višine obveznosti posojila, dohodek. Pri tem komisija sicer priznava 
dejstvo, da je nemogoče na tej osnovi ugotavljati objektivna merila. Zato 
vprašujem: Gospodarske organizacije so razpravljale o prejšnji varianti tega 
zakona, o varianti, ki je bila sicer podana v dveh alternativah, ki sta se razli- 
kovali v procentih, danes pa razpravljamo o novem zakonskem predlogu, o 
katerem pa gospodarske organizacije niso razpravljale. Ne vem, .ali je to v 
skladu s proceduralnimi pravili. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim za pojasnilo na zastavljeno vpra- 
šanje. Besedo ima tovariš Mirko Jamar. 

Mirko Jamar: Skušal bom odgovoriti na postavljeno vprašanje. Ce 
sem dobro razumel tovariša poslanca, ta pravilno ugotavlja, da zvezni zakon 
postavlja kot pogoj za razpis posojila, da se gospodarske organizacije z njim 
strinjajo. Zaradi tega je Gospodarska zbornica predhodno organizirala ustrezne 
razprave s predstavniki delovnih organizacij z namenom, da bi -dobili mišljenje 
gospodarstva o tem, ali se s tem posojilom strinjajo ali ne. Res je, da je prvotni 
predlog, ki je bil predložen delovnim organizacijam v razpravo, temeljil na 
tem, 'da bi kot osnova za posojilo služil čisti dohodek. Moram pa opozoriti, da 
so bile razprave in mnenja o osnovi:, ki naj služi kot baza za razpis posojila, 
zelo različne. Obravnavale so se predvsem štiri osnove, ki naj bi služile kot 
baza za razpis posojila. Po prvem predlogu naj bi upoštevali vrednost osnovnih 
sredstev, po drugem predlogu naj bi upoštevali količino ali vrednost uporabljene 
električne energije, po tretjem naj bi uporabljali čisti dohodek in po četrtem 
predlogu investicije, 

O vseh teh predlogih se je razpravljalo v Gospodarski zbornici. Na zadnji 
seji upravnega odbora zbornice je Izvršni svet predlagal, naj se za osnovo poso- 
jila upoštevajo investicije. Proti temu predlogu ni bilo bistvenih pomislekov. 
Na kratko bom obrazložil, kaikšni so bili argumenti za posamezne osnove, na 
podlagi katerih naj bi se razpisalo posojilo. 
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Vrednost osnovnih sredstev se ne bi mogla uporabiti kot baza za posojilo 
zaradi tega, ker je vrednost osnovnih sredstev po posameznih podjetjih zelo 
različna, neodvisno od akumulacije, s katero ta podjetja stvarno razpolagajo. 
To pomeni, če bi vzeli za bazo vrednost osnovnih sredstev, potem bi marsikatero 
podjetje prišlo v situacijo, da predpisanega posojila ne bi moglo vpisati. Podobno 
je tudi, če vzamemo za bazo vrednost porabljene električne energije. Mi bi 
imeli vrsto podjetij, ki trosijo velike količine električne energije, ne bi pa mogli 
vpisati tega posojila, ker ne razpolagajo z ustreznimi sredstvi iz čistega dohodka. 
Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da mora priti, pri financiranju tako velikih 
objektov kot so elektroenergetski objekti do prerazporeditve in do prelivanja 
akumulacije iz področij, kjer se akumulacija ustvarja, v področja, kjer se ta 
akumulacija tiroši. Zato mislim,, da so taki predlogi, ki so zagovarjali tezo, naj 
bi se elektrogospodarstvo financiralo samo, oziroma naj bi gradili neki objekt 
elektrogospodarstva predvsem proizvajalci in veliki, potrošniki električne ener- 
gije, iz čisto tehničnih razlogov nemogoči, ker se ne upošteva prelivanje sred- 
stev. Takšno prelivanje sredstev pa omogočata samo predlog za razpis posojila 
na bazi čistega dohodka ali na bazi porabljenih investicij. 

Po dolgih in obširnih razpravah v Izvršnem svetu in v odborih republiške 
skupščine smo prišli do zaključka, naj se upošteva predlog za obremenitev na 
bazi porabljenih investicij. Odstopili smo od čistega dohodka predvsem iz 
razloga — tudi zbornica se je s tem strinjala — ker je obremenitev čistega 
dohodka podoben instrument (čeprav gre tukaj za posojilo), kot je bila prejšnja 
obdavčitev dohodka -gospodarskih organizacij. To pomeni, če razpisujemo poso- 
jilo na osnovi čistega dohodka, da zopet ustvarjamo dva različna dinarja v 
delovni organizaciji. Dinar, ki gre iz čistega dohodka, je več vreden, kot pa 
dinar, ki gre iz materialnih stroškov. Spet bi lahko prišlo -do tega, d,a podjetja 
ne bi racionalno gospodarila z materialnimi stroški, da bi manjšo pozornost 
posvečala izdatkom, ki .gredo v breme materialnih stroškov, kot pa izdatkom 
iz čistega dohodka. Mi smo ta primer imeli v prejšnjem sistemu, ko smo imeli 
obdavčitev dohodka gospodarskih organizacij. To je bil tudi eden od osnovnih 
razlogov, da se je od take obdavčitve odstopilo. Na podlagi vseh teh razprav 
in argumentov so ostala kot edina realna osnova za razpis posojila porabljena 
investicijska sredstva. Bdien od razlogov, ki nas je k temu napotil, je bil tudi 
ta, da je že posojilo, ki je bilo razpisano meseca julija za elektroenergetske 
objekte, temeljilo na isti osnovi. Obe posojili bosta torej temeljili na, enakih 
osnovah. Nadaljnji argument, kii je vplival na takšno odločitev, je bil tudi ta, 
da je tudi, 'dosedanje posojilo, ki ga je razpisala Zveza in katerega sedaj prena- 
šamo v korist republike, temeljilo na isti osnovi. Z novim posojilom ne vnašamo 
torej nobenih motenj in nobenih novih dodatnih instrumentov v poslovanje 
delovnih organizacij, temveč ostajamo pravzaprav povsem na isti osnovi1, kakršna 
je veljala že dbslej. Mislim, da je tudi to eden bistvenih argumentov, ki ga je 
treba pri tem upoštevati. 

Poudariti želim, da je zbornica dobila popolno soglasje o tem, da se to 
posojilo razpiše. Ugotovljeno je bilo, da je izgradnja energetskih objektov eden 
izmed važnih predpogojev za normalno poslovanje gospodarstva in da je treba 
v ta namen pod vzeti vse ukrepe za razpis posojila, s katerim -bo omogočena dogra- 
ditev energetskih objektov. To pa je bila glavna naloga zbornice, ki je tudi izja- 
vila, da je razpis tega posojila nujen. Za osnovo za razpis posojila pa smo- izbrali 
tisto varianto, za katero sodimo, da je v danih pogojih najboljša. 

S tem pojasnilom sem skušal odgovoriti na vprašanje tovariša poslanca. 
14« 
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Predsednik Leopold Krese: Kdo še želi besedo? Tovariš Dolinšek, 
predsednik Gospodarske zbornice SRS ima besedo. 

Drago Dolinšek: Tovarišice in tovariši! Moje pojasnilo ima namen 
prikazati postopek in zaključke razprav, ko smo v Gospodarski zbornici prouče- 
vali zbiranje oziroma možnost zakonskega določanja sredstev za financiranje 
energetike. Vsi sveti v zbornici so razpravljali, o tem zakonskem predlogu. 
Obravnavali so predlog zakona in proučili vse možne variante osnov za zbiranje 
sredstev kot so: potrošnja električne energije, celotni dohodek, del dohodka, ki 
gre v sklade, in sredstva za investicije. Obenem so tudi razpravljali o tem, 
koga bi veljalo oprostiti plačevanja in zakaj. 

Kako so prišli naši sveti do različnih predlogov? Nekateri so predlagali, 
da se oprostijo ceste, drugi so predlagali, da se oprosti, pomorski promet, tretji 
so zopet predlagali, da se oprostijo biološke investicije v gozdarstvu itd. 
Upravni odbor, ki je prejšnji mesec razpravljal o vseh teh različnih osnovah in 
predlogih za oprostitev tega prispevka, je zadevo vsestransko ocenjeval in je 
prišel do zaključka, naj bo oprostitev čim manj. Zedinili so se, naj bi to bili le 
cestni promet, pomorski promet in gozdne biološke investicije. Upravni odbor 
je, kot je pravilno povedal tovariš Jamar, sprejel načelen sklep in zaključke, 
da je sredstva za potrebe dograditev elektroenergetskih objektov treba zbrati, 
ker je to eno osnovnih vprašanj za naše gospodarstvo. Nobenega dvoma ni, da 
so se upravni odbor in sveti izrekli, za načelo obveznega prispevka. Po mojem 
mnenju je torej izbor osnove, ki naj služi za zbiranje sredstev, drugotnega 
pomena. Naj bo ta izbor kakršen koli, osnovne določitve gospodarskih organi- 
zacij, da je sredstva za te namene treba zbirati, ne more negirati. Izbrana osnova 
kot merilo za posojilo pa je tudi ugodna. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta osnova 
že preizkušena, ker smo na ta način že zbirali sredstva v preteklem obdobju 
in predstvalja tako zbiranje že iz tega vidika kontinuiteto. 

Morali smo zavreči težnje, da naj plačujejo te prispevke vsi, ki trošijo elek- 
trično energijo, ker bi morali obremeniti vse, tudi široko potrošnjo. Ta pa 
plačuje pri. nas električno energijo po znatno nižjih cenah kot kjerkoli drugje 
na svetu. Taka odločitev bi povzročila brez dvoma velike težave in bi v znatni 
meri vplivala na spremembe v strukturi potrošnje in v strukturi dohodka. Prav 
iz teh razlogov je bila ta osnova v upravnem odboru zbornice z večino glasov 
zavrnjena. 

Upravni odbor je predlagal, da se nekoliko zviša obrestna mera za ta namen. 
Predlagal je, naj bi bila višlina obrestne mere enaka, kot jo priznava gospodarska 
banka za depozite gospodarskim organizacijam. Mislim, da je to zelo upravi- 
čena zahteva spričo tega, da se pri. nas limitira obrestna mera do višine 10fl/o. 
Ta zahteva se mi ne zdi pretirana, je namreč ekonomsko spodbudna. Res je, 
da nekateri razlogi, ki smo jih slišali v razpravah v odborih, to misel zavračajo. 
Toda po mojem mnenju jih je treba dobro utemeljiti in obrazložiti, zakaj se 
predlog Zbornice zavrača; o tem pa naj se na ustrezen način obvestijo tudi 
gospodarske organizacije. 

Nadalje bi prosil, da se v pogodbi med republiškim sekretariatom za finance 
in splošno gospodarsko banko doda določilo, da bo zbornica, kot predstavnik 
gospodarstva, sproti obveščena o načinu konkretne uporabe teh sredstev, da bi 
lahko o tem poročala vsem svojim članom, ki so se izjavili za posojilo. 
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Predsednik Leopold Krese: Kdio še želi razpravljati? Tovariš Tesov- 
nik ima besedo. 

Inž. Franc Tesovnik: Raaprav<e v našem odboru so pokazale, 'da je 
Sr€dsteV za kritJe Potreb še vedno premalo. Prav iz tega razloga je prevladalo 
mišljenje, da naj bo kar najmanj oprostitev. Glede načina formiranja sredstev 
se je ugotovilo, da je predlagani način najprimernejši in v danih pogojih najeno- 
stavnejši. Glede obveščanja Gospodarske zbornice pa je to določilo sprejeto v 
zakonu. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Klavs. 

Inž. Vladimir Klavs: Tovariši poslanci! Ugotoviti moram, da odgo- 
vora na svoje vprašanje nisem dobil niti od predsednika zbornice niti od 
tovariša Jamarja. Morda moje vprašanje ni, bilo dovolj jasno. Gre za način 
postopka. Vprašal sem, ali je dovolj, da gospodarske organizacije izjavijo, da so 
za posojilo*, ali pa odločajo tudi o osnovah, na podlagi katerih se formirajo 
sredstva. Kot jaz razumem, so gospodarske organizacije razpravljale tudi o 
osnovah. Tb izhaja tudi iz izvajanj tovariša Dolinška, ki je povedal, da bodo 
vsi sveti v zbornici in upravni odbor o tem razpravljali,. Nisem pa dobil jasnega 
odgovora ali so bile v smislu zakonitosti postopka gospodarske organizacije v 
redu konsultirane ali ne. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Dolinšek. 

Drago Dolinšek: Zakon govori le o tem, da se morajo gospodarske 
organizacije izjaviti glede zbiranja sredstev, to je, da dajo svoj načelen prista- 
nek. Nikakor pa ni mišljeno, da razpravljajo in odločajo o vsaki podrobnosti, 
ko't je na primer osnovna obrestna mera, drugi pogoji zbiranja itd. V zakonu 
je splošno določilo, da gospodarstvo pristane, naloga republiške skupščine pa je 
da določa podrobnosti. Zakaj? Zaradi tega, ker je nemogoče v Gospodarski 
zbornici dobiti docela precizno in definirano enotno stališče o vseh vprašanjih. 
Razni, organi Gospodarske zbornice različno obravnavajo določena vprašanja 
Energetika na primer drugače, kakor predstavniki kovinske industrije itd' 
Zaradi tega je bil sklep upravnega odbora jasen: gospodarstvo načelno soglašaj 
da je treba zbirati sredstva za energetiko v smislu določila zveznega družbenega 
plana. Prav tako niti Gospodarska zbornica niti njeni organi niso rekli, da mora 
biti obrestna mera 6 ali 7 ali 8 »/o, temveč so rekli, da mora biti ekonomski in 
naj ustreza obrestni meri -depozitov. Mislim, da je stvar sestavljalcev in za- 
konodajnega telesa, da to določi. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa. 

Inž. Vladimir Klavs (iz klopi): Zakon je bil dan v razpravo v dveh 
variantah. To je razvidno iz obrazložitve predvsem pa, iz dokumentov, da so v 
Zbornici razpravljale ustrezne organizacije in sekcije posameznih strok. Izgleda, 
da je ta postopek usklajen s stališčem o izvajanju družbenega plana do 1970. leta, 
ki. pravi, da zbornica v imenu svojih organizacij konsultira svoje organizacije. 
Mislim, da je zbornica to svojo nalogo izvršila. Rezultat teh konsultacij pa je 
predlog, ki je sedaj predložen. Se vedno pa mi ni jasno ali bi morala vsaka 
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delovna organizacijia posebej (dati svoje soglasje. To najbrž ni mogoče, ker bi, 
bil za to potreben referendum. Tega ipa ni, bilo. 

Predsednik Leopold1 Krese: Prosim, besedo ima tovariš Kotnik. 

Inž. Viktor Kotnik: Da bi v celoti razčistili ta problem, bi želel 
opozoriti, da je v zveznem srednjeročnem planu 'določba, ki dobesedno pravi, 
da se mora o posojilu poprej izjaviti gospodarstvo. V zveznem zakonu ničesar 
več ne piše O' tem. N.a osnovi diskusij, ki smo' jih imeli ob .sprejemu zveznega 
srednjeročnega plana v Beogradu, se je načelo vprašanje, kaj to pomeni izjaviti 
se. Zedinili smo se, da predstavlja gospodarstvo zbornica. Zbornici je bilo 
načelno pravilno postavljeno vprašanje, ali se gospodarstvo izjavi za posojilo, 
za določen namen in v določeni višini. Iskale so se samb oblike in način, kako 
naj bi se to obvezno posojilo pobiralo od posameznih gospodarskih organizacij. 
Tu je prišlo do različnih variant. Poudariti želim, 'da ni bila izbrana varianta, ki 
je vnesena v zakon samo iz razlogov, o katerih sta že obširno govorila tovariš 
Jamar in tovariš Dolinšek, temveč tudi zaradi tega, ker ne bi bilo pravilno, da 
bi gospodarska organizacija odvajala sredstva za posojilo1 od tistega dela 
dohodka, ki ga je namenila na primer za stalna obratna sredstva in za druge 
namene. To posojilo kot je tovariš Jamar že rekel, je po namenu in višini sred- 
stev enako, kot ga je lansko leto predpisala zveza. V poslovanju bo najmanj 
motenj, če zadržimo tudi za republiško posojilo isti način in isti postopek. O 
samem postopku, ali se je gospodarstvo izjavilo ali se ni,, menim, da je bil 
pravilen. Se enkrat ponavljam, da moramo določilo srednjeročnega zveznega 
plana razumeti tako, da se mora gospodarstvo izjaviti predvsem o namenu, o 
višini in o potrebi razpisanega posojila. Ti. elementi pa so ostali isti kot lansko 
leto, iskala se je samo razlika v variantah in način, kako naj se zbirajo sredstva. 
Upravni odbor zbornice je sprejel način kot ga danes predlagamo. Iz teh razlo- 
gov sodim, da je bil postopek pravilen. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima Matko 
Kavtičnik. 

Matko Kavtičnik: Tovarišice in tovariši! Po mojem mnenju je 
izbor osnove za zbiranje teh sredstev nepravilen. Vsi vemo-, da je v zadnjih 
časih gospodarske organizacije investicijskih kreditov ne dobijo in da stroški 
za investicije bremene lastna sredstva. Tiste gospodarske organizacije, ki so se 
odločile vlagati lastna sredstva v razširjeno reprodukcijo, bodo morale še 
prispevati dodatna sredstva za dograditev energetskih objektov. Drugim 
delovnim organizacijam pa, ki jim je delitev osebnega dohodka prva skrb, zane- 
marjajo pa razširjeno reprodukcijo, tega posojila ne bo treba podpisati.. Sodim, 
da bi bil čisti dohodek bolj pravična osnova. 

Nadalje ugotavljam, da je predvidena višina obrestne mere prenizka. Elek- 
troenergetski objekti oziroma organizacije elektrogospodarstva so že sedaj pri- 
vilegirani. Osebni dohodki teh organizacij so višji, kot v drugih delovnih 
organizacijah predvsem zaradi, tega, ker jim je družba zgradila in brezplačno 
dodelila objekte, družbi pa za to niso ničesar plačevali in ji vračali. Ne vem 
zakaj so delavci v teh podjetjih privilegirani. Ce pogledamo stanje v dravskih 
elektrarnah, vidimo, da imajo visoke plače, če je veliko vode, ker je to zasluga 
kolektiva, prav take plače imajo ob suši, ker je to višja sila. To je ponoven 
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dokaz, da so privilegirani pri osebnih dohodkih. Vratar v teh organizacijah 
zasluži skoraj toliko, kolikor tehnični vodja v -drugih organizacijah. Zato menim, 
da bi bilo potrebno obrestno mero brezpogojno povečati in jo postaviti na eko- 
nomsko ceno, tako da bodo pozneje, ko bodo objekti izgrajeni, te organizacije 
imele tudi obveznosti in da bo njihov dohodek res plod boljšega dela. 

Predsednik Leopold Krese: Ali je to tvoj konkretni predlog? 

Mat k o Kavtičnik : Moj konkretni predlog je, da se obrestna mera 
poveča na tisto stopnjo, kakršno morajo gospodarske organizacije plačevati 
banki za najeta investicijska sredstva v prihodnjem letu. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, da formuliraš amandma in ga 
še enkrat obrazložiš. 

Drago Dolinšek: Ko sem pregledal zapisnik s seje upravnega od- 
bora Gospodarske zbornice, sem ugotovil, da je bil dan članom upravnega od- 
bora predlog zakona, kakršnega imamo tu v dokumentaciji. Toda poročevalec 
zavoda za plan je na seji jasno povedal, da bo predlagan drugačen člen glede 
osnove. Predlagana sprememba bi bila v tem, da naj služijo kot osnova in- 
vesticije; vsa razprava na upravnem odboru je potekala s tega vidika. Tudi pri 
oprostitvah so se upoštevale le investicije. Tezo, ki jo je predlagal moj pred- 
govornik, češ da naj se obdavči čisti dohodek, je naš upravni odbor odklonil, ker 
je imel pred očmi dejstvo, da bi bili v tem primeru najbolj prizadeti rudniki, 
kjer čisti dohodek pravzaprav služi v glavnem le za kritje osebnega dohodka. 
Isto velja tudi za vrsto drugih panog. V rudarstvu na primer predstavlja čisti 
dohodek v bruto produktu skoraj 60°/», so pa 'druige panoge, kjer je udeležen le 
za 10 °/o. Tako neenotnega kriterija pa naš upravni odbor ni mogel sprejeti. 
Toliko v pojasnilo. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim, tovariš Riko Rižnar. 

Riko Rižnar: Tovarišioe in tovariši poslanci, tovariš predsednik! Glede 
na to, ker v 3. členu predlaganega zakona ni oprostitve za turistične investicije, 
ker pa bomo danes sprejemali zakon o zniževanju obrestne mere na področju 
turizma in ker je izšel tudi takšen zvezni predpis, me zanima, ali se je vodilo 
o tem računa, ko so se obravnavale panoge in investicije, ki naj bi. bile op«>- 
ščene. Zaradi težkih kreditnih pogojev pospešujemo naložbe v turizem, s tem, 
ida se ztmianjšiuje z ziveznimi iiri republiškimi sredstvi obriestna mena za te 
kredite. Zato se mi zidi nelogično, da ne bi tuidii teh investicij oprostili plačila 
obveznega vpisa posojila za energetiko. Ce po eni strani dajemo največje ugod- 
nosti pri kreditiranju, mislim, ida bi upravičeno morali uvesti tudi to olajšavo. 

Prosim samo za odgovor, ah, se je na to mislilo, ali pa se je to vprašanje 
prezrlo. Hkrati bi še opozoril na to, da morajo podjetja, ki se žele priključiti 
na Toplarno, z njo skleniti kreditno pogodbo na 20 let z 1 ah 2°/o obrestno 
mero. To je že tako ali tako nekje svojevrstna obremenitev. Ta obremenitev 
in vpis obveznega posojila skoraj v celoti odvzemata tiste ugodnosti, ki jih 
zvezni in republiški zakon za zniževanje obrestnih mer v turizmu dajeta. 
Hvala lepa. 
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Inž. Ivan Arzenšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Ob teh dokaj 
različnih razpravah in različnih stališčih, kam naj obesimo to nesrečno posojilo 
za izgradnjo naše energetike, ugotavljam, 'da je investicijski dimsar najbolj realno 
in primerno merilo za obvezno posojilo, ker nam zagotavlja, da bomo, čeprav 
s precejšnjimi težavami, lahko zbrali nujno potrebna sredstva za dograditev 
energetskih objektov. Misel, da bi skoraj 100 milijard starih -dinarjev zbrali 
na podlagi obdavčitve čistega dohodka, se mi zdi neuresni.čljiva. Zavedati se 
moramo namreč, da naša bazična industrija ustvarja relativno nizke sklade, 
večja sredstva pa se ustvarjajo pri tako imenovanih srednjih podjetjih. Pra- 
vično in logično se mi zdi, da plačujejo obvezno posojilo tisti, ki grade, ustvar- 
jajo nove kapacitete in s tem povečujejo zahtevo po vseh virih energije. 

Izjavljam, da bom glasoval za predloženi predlog, ker sodim, da je v 'dani 
situaciji najbolj realen in daje možnost, da bomo zastavljene naloge s tega 
področja tudi uresničili. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš dr. Drago Kolar. 

Dr. inž. Drago Kolar: Moja razprava se neposredno ne nanaša na 
obravnavani predlog, ki ga podpiram, saj je jasno, da moramo predvsem dogra- 
diti večje objekte. Želim opozoriti ponovno le na problem gradnje jedrskih 
central in to zaradi, tega, ker sem na to opozoril že pred pol leta, v tem času 
pa ni bilo podvzetega ničesar, razen nekaj informativnih sestankov. 

Jedrsko centralo, ki bi jo začeli graditi prihodnje leto, bi lahko dokončali 
šele leta 1972. Zato je treba k temu pristopiti, čimprej. 

Z druge strani, jedrska energija vseh central, ki se danes gradijo, v svetu 
je cenejša za približno 10% od energije termičnih central; naj omenim konkre- 
ten primer za centralo AGR v Angliji, kjer je cena za kilovatno' uro 6,3 din, 
dočim je cena termičnih central 7 din za kWh. To je vzrok, zakaj vse evrop- 
ske države, ki investirajo v energetiko, vlagajo svoja sredstva v jedrske 
centrale. Tako je v Španiji, Švici in Italiji, ki že imajo te centrale. Kaj pomeni 
cenejša električna energija, oziroma kaj bo pomenila cenejša energija čez 5 ali 
6 let v mednarodni delitvi dela, v tem zboru po mojem mnenju ni potrebno 
posebej govoriti. 

Zato bi ob tej pridiki; pozval ponovno Izvršni svet in Gospodarsko zbornico, 
naj podvzameta konkretne ukrepe za izdelavo predlogov oziroma načrtov za 
izgradnjo jedrske elektrarne v Sloveniji. Slišal sem, da je bila pred kratkim 
v ta namen ustanovljena posebna skupina. Delo te skupine naj se pospeši. 
Premog pa lahko služi kot baza za kemično industrijo, ki je v Sloveniji 
nimamo. 

Predsednik Leopold Krese: Odgovoriti je treba tov. Rižnarju in 
obravnavati amandma tovariša Kavtičnika. Besedo ima tov. Kavticmk. 

Matko Kavtičnik: K predlogu zakona o zagotovitvi dopolnilnih kre- 
ditnih sredstev za dokončanje elektro energetskih objektov predlagam, da se v 
7. členu poveča obrestna mera od predlaganih 5% na 6%. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim tovariša Kotnika, da pojasni 
svoje mnenje. 
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Inž. Viktor Kotnik: Tovariš predsednik, mislim, da so se v razpravi 
pojavila tri vprašanja, na kiaitera bi bilo treba odgovoriti. 

Prvič: problem obresti. Menim, da predlagana sprememba obrestne mere 
od 5 na 6% ne pomeni posebno velike razlike. Glede obresti pa bi vas želel 
le opozoriti na naslednje. Po dolgoročnih investicijah je vpliv obresti precejšen. 
Zavod za plan je izračunal, da bi. pri obrestni meri 5,5 ®/o od glavnice 200 mili- 
jonov znašale obresti v vsej dobi varčevanja 99 milijonov, pri 7®/o pa že 329. 
Tako povečanje pa bi seveda imelo za posledico tudi vpliv na oeno električne 
energije. Ker so te centrale, ki jih gradimo, že obremenjene z visokimi kre- 
ditnimi obveznostmi, del kreditov so poslovne banke odobrile z zelo kratkim 
odplačilnim rokom 5 let, bodo te delovne organizacije po dograditvi, objektov 
morale plačevati visoke anuitete. Zastavlja se vprašanje: ali uveljavimo višjo 
obrestno mero in se strinjamo s tem, da bo pozneje cena električne energije 
večja, kar bo občutilo tudi celotno gospodarstvo, ali. pa predpišemo nižjo 
obrestno mero. 

Strinjam se z diskutanti, da je situacija takšna, da kolektivi elektrogospo- 
darstva lahko svoje osebne dohodke povečujejo. Vendar pa bi opozoril na to, 
da smo mi v juliju sprejeli zakon, ki še velja, na po'dlagi katerega lahko tem 
kolektivom odvzamemo celotni dohodek in ga vračamo v banko za izgradnjo 
energetskih objektov. Na osnovi tega zakona morajo te gospodarske organiza- 
cije obvezno deponirati 75 °/o svoje amortizacije in pa celotni dohodek. Menim, 
da visoka obrestna mera ne more priti v poštev, med 5 in 6 %> pa dejansko niti 
ni takšna razlika. 

Visoka obrestna mera bi povzročila, da bi pozneje morali vračanje teh kre- 
ditov prenesti na ceno električne energije, ker pa gre tukaj za ter moče n tnale, 
ki, so že tako dražje kot hidrocentrale, bi se to v celoti še bolj neugodno odrazilo 
glede na celotno proizvodnjo in potrošnjo energije. 

Dodati moramo še to, da verjetno ni. točno, kar je tovariš poslanec rekel, da 
je -družba dala elektrogospodarskim organizacijam ta sredstva v upravljanje 
brez nekih obveznosti. Vemo namreč, da so se vsi tisti objekti v elektrogospo- 
darstvu, ki so bili zgrajeni v zadnjih letih, gradili na kredit in da imajo te 
centrale znatne anuitetne Obveznosti, ki jih že odplačujejo. Se enkrat bi. opo- 

* zoril, da je treba dobro razmisliti, da ne bi preveč zategnili, preveč zaostrili 
tega problema z visokimi obrestnimi merami. Sprememba med 5 in 6 fl/o pa ni 
bistvena, niti za tiste, ki vlagajo niti za tiste, ki to vračajo. 

Drugič: oprostitev turističnih investicij. V vseh odborih in na Izvršnem 
svetu je bilo več predlogov glede oprostitve obveznega oročamja teh sredstev. 
Nekateri so predlagali, naj se oproste gozdarske, drugi brodarske in danes je 
padel predlog za turistične investicije. V vseh odborih pa tudi. na Izvršnem 
svetu je prevladovalo mišljenje, da vsaka izjema povzroča nove izjeme in ne 
vemo, kje bomo končali. V bistvu pa je tako, da so vsi posredno ali neposredno 
odvisni od električne energije. Tudi brodarstvo je odvisno od električne ener- 
gije, ker s pomočjo električne energije raste gospodarski potencial, ki povzroča, 
da bodo vse panoge imele možnost hitrejšega razvoja. To pa predvsem velja 
tudi za turizem. Moderni turizem je prav gotovo vezan na potrošnjo električne 
energije ne samo pri. razsvetljavi, ampak tudi pri celotni mehanizaciji v gospo- 
dinjstvu, v kuhinji itd. Verjetno ne bi bilo pravilno, kar se nam včasih dogaja, 
da inozemski turisti še vedno sedijo pri svečah, ker nam zmanjka električne 
energije. Vsi moramo biti zainteresiram, da prispevamo k rešitvi našega ener- 
getskega deficita. Po drugi strani pa so bile na osnovi zveznega zakona tudi že 
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lansko leto turistične investicije obremenjene z 2,5V tem pogledu republiški 
zakon ničesar ne menja, zavezanci so ostali, isti kot so bili ,po zveznem predpisu. 
To načelo nas je vodilo pri izdelavi tega zakonskega predloga. Ce pa bi namreč 
krog izjem povečevali, se zastavlja vprašanje, kje dobiti izpadla sredstva. Ra- 
zumljivo je, da bi v tem primeru morali obremeniti z višjim odstotkom druge 
nosilce, saj je znesek, ki ga moramo zbrati, znan, če želimo uresničiti program, 
ki je pred nami. 

Tretjič: jedrske centrale. Pripomba in opozorilo tovariša poslanca sta zelo 
umestni. Dovolite mi nekaj besed o tem vprašanju. Gre za objekt, ki ga moramo 
pričeti graditi do leta 1970, in ki bo dajal električno energijo po letu 1970. 
Predvsem moramo doseči to, da bodo ustvarjeni pogoji, da bodo lahko' tudi 
atomske centrale konkurirale termocentralam in hidirOcentralaim. V republiki 
so v tej smeri bile izvršene določene priprave, ki jih je podpiral Izvršni svet. 
Ce hočemo graditi jedrsko centralo, moramo doseči, da se celotni problem jedrske 
energije, ki je danes več ali manj monopol zvezne nuklearne komisije, prenese 
na ekonomsko- polje. To pomeni, da mora komisija za nuklearno energijo' omo- 
gočiti, da se pojavijo investitorji na osnovi 'ekonomskih izračunov s predlogi 
za graditev jedrske centrale. Naš Izvršni svet je razpravljal s predstavniki 
nuklearne komisije v teku letošnjega leta o tem problemu. Vsi smo se strinjali, 
da je pravzaprav že čas, da se tudi jedrske centrale pojavijo kot konkurent pri 
bankah. Predstavniki nuklearne komisije so tudi obljubili, da bodo investi- 
torjem, ki se zanimajo za to, dali na razpolago vso' dokumentacijo in omogočili, 
da vodijo razgovore z inozemstvom glede nabave nuklearne centrale. Izvršni 
svet je dal iniciativo, da se v naši republiki formira posebna grupa, ki. bi začela 
študirati problem jedrske centrale. Grupa je bila osnovana v okviru združenja 
za energetiko. Ta grupa sicer dela, vendar se strinjam s tovarišem dr. Kolarjem, 
da je ta grupa verjetno premalo aktivna. Imeli smo namen, da bi že konec 
letošnjega leta delo tako napredovalo, da bi dobili določenega investitorja, 
saj obstoja zanimanje za prevzem take investicije. Mislim, da je pripomba pra- 
vilna, in. da bi morali opozoriti, združenje za energetiko', da bi pojaičilo to grupo 
in da bi dejansko prišli do izdelave nekih bolj konkretnih programov. 

Hotel bi omeniti še to, da je pri sestavi zveznega srednjeročnega družbenega 
plana naša republika dala pripombo, da bi se v srednjeročnem zveznem planu 
jasno- povedalo, da za bodoče centrale pridejo v poštev v okviru ekonomskih 
pogojev tudi že nuklearne centrale. Na žalost je taka formulacija v srednje^ 
ročnem planu izpadla. To pa ne pomeni, da ne bi mogle v prihodnjem obdobju, 
ko bo prišlo do izbora novih central, konkretno nastopati kot konkurenti že 
nuklearne centrale. Sodimo', da je severozahodni del Jugoslavije glede na nje- 
govo energetsko bilanco tisti, ker bi verjetno moral v naši državi najprej 
pričeti z graditvijo nekega takega objekta. Ali je tak objekt ekonomsko ute- 
meljeno graditi že sedaj in aH ga je sploh mogoče izgraditi, bodo' morale poka- 
zati kalkulacije. Zato je potrebno, da celotni študij in celotne priprave za iz,- 
gradnjo nuklearne centrale prevržemo na ekonomsko področje, da se dejansko 
pokaže, ali so že zreli pogoji, da se z graditvijo takega objekta začne. 

Lahko pa zagotovim, da se bo Izvršni, svet potrudil in zanimal, da se bo 
delo na teh pripravah še bolj pospešilo. 

Predsednik Leopold Krese: Prosim še za izjavo o amandmaju. Tu 
imam dva amandmaja, od odbora in od tovariša Kavtičnika, ki sta predložena. 
Prosim, da bi se izjavil tudi. o tem. 
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Inž. Viktor Kotnik: Ne vem, če se pri prvem amandmaju razumemo. 
Ce ostane 8. člen v taki dikciji kot ga je predlagal Izvršni svet in se amandma 
smatra le kot dodatek k temu členu, menim, da se s takšnim amandmajem 
lahko strinjam. 

Predsednik Leopold Krese: To je glede prvega amandmaja. Kakšno 
pa je stališče glede amandmaja tovariša Kavtičnika, da se obrestna mera zviša 
od sedanjih 5 na 6 "/o. 

Inž. Viktor Kotnik: Glede tega amandmaja nimam posebnih pri- 
pomb. Vprašanje je, če se strinja zbor. 

Dr. Ras t o Močnik: Ce soglašajte, ni glasovanja. Drugače moramo 
glasovati. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima to- 
variš Riko Jerman. 

Riko Jerman: Tovarišiee ionu tovariši,! Ker sem hkrati tudi predstavnik 
banke, ki bo upravljala s sredstvi, katera se bodo zbrala s posojilom, ki je sedaj 
v razpravi, vas želim, tovariši in tovarišiee poslanci, seznaniti s sredstvi, ka- 
kršna so že, oziroma bodo še cotrebna za dograditev tako imenovanih starih 
energetskih 'objektov, to je za Toplarno v Ljubljani, za termoelektrarno v Trbov- 
ljah, za hidroelektrarno Drava in za prenosno omrežje RTP Kidričevo in Kleče. 
Predvideva se, da bodo vsi ti objekti, ko bodo gotovi, stali okrog 753 milijonov 
novih dinarjev. Od tega je do 27. 12. 1966, torej do danes, vloženih 462 mili- 
jonov 512 tisoč dinarjev ali 61,5 "/o. Primanjkuje torej še 290 milijonov 521 tisoč 
dinarjev vziroma 38 %. Tisto1, kar je bilo doslej že vloženo, se nanaša na zvezna 
sredstva v višini 209 milijonov 727 tisoč dinarjev ali 45 %, na republiška usmer- 
jena sredstva v višini 27 milijonov 300,08 tisoč dinarjev ali 6 °/» in na bančna 
sredstva. Tu so mišljena sredstva vseh ali pa večine poslovnih bank v Slove- 
niji, v višini 225 milijonov 477 tisoč dinarjev ah 49"Vo. Primanjkljaj se bo pred- 
vidoma pokril iz zveznih sredstev v višini okoli 113 milijonov dinarjev ali 
39 o/0 in iz sredstev tega posojila v višini, okoli 176 milijonov 922 tisoč dinarjev 
ali 61 '%>, Ko bodo torej ti objekti zgrajeni, bi po vseh dosedanjih predvidevanjih 
bila udeležba sredstev takale: zvezna sredstva bi sodelovala s približno 43%, 
republiška sredstva s 27'% in bančna sredstva s 30 %. Omeniti moramo, da so 
bančna sredstva izredno kratkoročna in da ustvarjajo zelo velik pritisk na 
lastno ceno električne energije in s tem seveda na nek način posredno prena- 
šajo to sorazmerno veliko obremenitev V lastno oeno proizvodov vse naše in- 
dustrije. Zaradi; tega je zielo pomembno, pod kakšnimi kreditnimi pogoji se 
energetski objekti gradijo. Bankam je v preteklosti uspelo zbrati največ srednje- 
ročna sredstva za gradnjo energetskih objektov, za katere pa so morale plače- 
vati sorazmerno visoke obresti. To danes že tako močno vpliva na to, da je 
recimo energija od nove toplarne, ki bo vsak čas dograjena in bo pričela 
obratovati, tako draga, ker'je toplarna bila grajena s kapitalom, ki zahteva zelo 
hitro obračanje in sorazmerno visoke obresti, da jo bomo z velikimi težavami 
vključevali v celotno potrošnjo električne energije. To pa lahko seveda povzroči, 
da bo prišlo do njenega odjema le tedaj, kadar bo vse druge energije že zmanj- 
kalo. Zato odločitev za dvig obrestne mere za 1'% ni tako preprosta, kot to 
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na videz izgleda. Poudariti moram, da bankam ni usipelo zbrati ugodnih kre- 
ditnih sredstev za dograditev elektroenergetskih objektov, zato so Drava, Trbov- 
lje, Toplarna in prenosne naprave obremenjene z neugodnimi, kratkoročnimi 
krediti v višini 30 '%>. Visokih obrestnih mer in kratkih rokov vračanja si banke 
niso izmislile. Kot kreditna sredstva so služili depoziti, ki so jih pri bankah 
nalagale delovne organizacije. Kot predstavniki podjetij pa dobro veste, kako 
se je treba z vami pogovarjati, kadar gre za depozite, kako težko je doseči rok 
vračanja, ki bi bil daljši kot 5 let, ah, doseči nižjo obrestno mero kakor 5 °/o. 
To so razlogi, zakaj banke niso mogle zbrati ugodnejših kreditnih sredstev 
za financiranje teh objektov in niso bile sposobne kreditirati, elektroenergetskih 
objektov pod ugodnejšimi pogoji. Vse to pa brez dvoma vpliva na ceno elek- 
trične energije in znižuje presežke, ki naj bi se zajemali, pri elektroenergetskih 
podjetjih na podlagi republiškega zakona. Zavedati se moramo namreč, da bolj 
ko obremenjujemo elektrogospodarstvo, počasnejša bo bodoča graditev novih 
elektroenergetskih objektov. Visoke obresti bodo zmanjševale čisti dohodek 
elektrogospodarskih organizacij, ki mora postati glavni vir sredstev za 
gradnjo bodočih energetskih objektov. Iz teh razlogov menim, da moramo dobro 
pretehtati odločitev o višini obrestne mere in da ne gre zahtev po> visoki 
obrestni meri stopnjevati. 

Poslanca verjetno močno mobi vprašanje notranje delitve dohodka, posebej 
osebnega dohodka in relativno dobro finančno stanje elektrogospodarskih de- 
lovnih organizacij. Zavedati pa se moramo, da politika obrestne mere na in- 
vesticijsko posojilo ne more povzročiti nekega bolj preudarnega gospodarjenja 
znotraj elektroenergetskih proizvodnih ali pa prenosnih organizacij. Visoka 
obrestna mera vpliva le na nižji čisti dohodek, torej na sredstva, ki so jih te 
organizacije po zakonu dolžne vlagati do leta 1970 za financiranje novih ener- 
getskih objektov. Zato sem mnenja, da je obrestna mera 5°/o za to posojilo 
dovolj velika. Res je, da gospodarske organizacije pri nevezanih depozitih 
lahko dosežejo 7 in celo 8 °/o obresti; depozit določen s tem zakonom pa je 
obvezno posojilo, ker je izgradnja energetske osnove našega gospodarstva skupna 
naloga in hkrati tudi skupna gospodarska korist. Dovolite, da vas spomnim na 
to, da smo lansko leto, ko smo razpisali in uveljavili 15*% posojilo od čistega 
dohodka gospodarskih organizacij uzakonili v tem zboru 3 °/o obrestno mero. Za- 
vzemam se torej za 5,0/o obrestno mero, ker menim, da bi neka pomembnejša sti- 
mulacija za gospodarstvo nastopila šele takrat, kadar bi lahko to obrestno mero 
dvigniili na 8 ah 9 %. Tega pa seveda elektrogospodarstvo po mojem mnenju ne 
more prenesti in so že sedanje 5 '%> obresti sorazmerno velike. 

Ne nameravam polemizirati o smotrnosti organizacijskih oblik in ekonom- 
skih odnosih, ki se kažejo med proizvajalci in potrošniki električne energije. Tu 
so različna stališča in različna gledanja. Povedati pa moram, da imamo v banki 
zaradi neenotnosti pogledov na to problematiko zelo velike težave. Vzemimo 
primer: pred kratkim smo odobrili kredite za daljnovod Kidričevo-Podlog-Kleče. 
Ko smo se pogovarjali z investitorji., je prišlo do najrazličnejših pritiskov in 
intervencij delovnih organizacij. Eni so trdih, da morajo biti izključno samo 
oni investitorji, recimo Drava, brez kakršnihkoli omejitev. Banka je hotela 
imeti pravico, da prenese kreditne obveznosti na novo organizacijo, če bi se v 
elektrogospodarstvu pojavile nove organizacijske forme. To se pravi, zahteve 
tega kolektiva so bile, da ne podpiše nobene pogodbe, ki bi ga vezala na 
karkoli; kolektiv Termo Šoštanj pa je zahteval, da postane prenosno omrežje 
njegovo; delovni kolektiv Kidričevega, ki bo v bodoče izkoriščal energijo iz 
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Šoštanja, trdi, da mora biti tuidi on udeležen, pri upravljanju, tega prenosnega 
objekta, ker drugače nima nobene garancije za to, da bo on lahko izkoriščal 
kapacitete in uživati koristi, ki jih pričakuje od vlaganj v nov objekt termo 
elektrarne Šoštanj. 

Na tem področju, tovarišioe in tovariši poslanci, je izredno veliko težav. 
Hvaležen sem vam, ker ste v razpravah v odborih resno poudarjali, da mora 
banka na javen način obravnavati in opravičevati, kam in kako je uporabila 
ta sredstva. Morda je to zahtevo kdo razumel, kot da gre za neko kritiko banke, 
po mojem iskrenem prepričanju pa je taka zahteva samo v pomoč banki. Naš 
namen in želja sta, da na najbolj javen način in kar najboljše pripomoremo k 
uresničitvi tega programa. Samo tako bomo lahko uspešno razčistili težke od- 
nose, ki se ustvarjajo med investitorjem in banko, zlasti kadar gre za tako 
obsežne in tako zahtevne investicije, pri katerih je čestokrat zamegljen odnos 
dobrega gospodarja. V mislih imam skrb, kako. bomo kreditna sredstva vrnili. 
Investicije v energetiko se pravzaprav same po sebi vračajo. Teh investicij ne 
moremo primerjati z nakupom stroja, kjer je treba dobro pretehtati ali ga za 
proizvodnjo potrebujem ali ne. 

Sprejemam vse tiste sugestije, ki ste jih dali, da naj banka na najbolj 
javen način obravnava in polaga račune glede pridobljenih sredstev iz tega 
posojila ter glede racionalnosti in smotrnosti uporabe teh sredstev. Angažirah 
bomo strokovnjake, ki bodo neposredno na gradbiščih ugotavljali smotrnost upo- 
rabe teh sredstev in upravičenost zahtevkov za podražitve. Zagotavljam vam, 
da bomo preko časopisja in lastnih publikacij obveščali vas in najširšo javnost 
o ugotovitvah naših ekspertov, o zbiranju sredstev in njihovi uporabi. To pa 
seveda ne pomeni, da se banka zaradi nejasnosti glede cen v prihodnjih letih 
in dirugih pogojev investiranja lahko obveže, da 'bo to ali ono elektrarno 
izročila svojemu namenu točno v rokih, kot jih predvideva program. Na pod- 
ročju investiranja je namreč še vedno mnogo nejasnosti. 

Predsednik Leopold Krese: Besedo ima tovariš Edi Komočar. 

Edi Komočar: Tovariš inž. Kotnik je omenil, da je vsota za posojilo 
določena. Zanima me, ali izbrana osnova, to so investicije, zagotavlja večja 
sredstva, kot pa če bi obremenili čisti, osebni 'dohodek delovnih organizacij in 
ali obstajajo primerjalni izračuni. Ce gremo v akcijo za čimvečjo koncentracijo 
sredstev za reševanje tako resnega problema kot je energetski deficit, je prav, 
da je obremenjena Slovenija kot celota. Sodim, da je nujno, 'da se za obreme- 
nitev izbere tista varianta, ki bo zagotovila večja sredstva za sanacijo obsto- 
ječega problema. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? Besedo ima tovariš 
Stane Zupančič. 

Stane Zupančič: Predlagam ziboru, da zakon sprejme v besedilu, 
kot je bil predložen. To utemeljujem z naslednjim: 

Prvič. Redkokdaj je bil kakšen zakon tako temeljito prediskutiran kot je 
bil ravno ta. Iz poročili je razvidno, da se je gospodarstvo oidločilo za to posojilo, 
saj zahteva hiter sprejem tega zakona. Po mojem mnenju bi morali ta zakon 
sprejeti že prej, čeprav je bilo to področje obravnavano v zveznem zakonu. 
Vsi. vemo, kakšno ogromno škodo trpi gospodarstvo in vsaka posamezna gospo- 
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darska organizacija zaradi tega, ker smo področje energetike tako dolgo in 
mačehovsko obravnavali. 

Drugič. Financiranje energetike je skupni interes, to pomeni, da gre sedaj 
res samo za oblike kako to rešiti: Res je, dia se je težko odločiti:, katera od osnov 
je najbolj privlačna ali investicijska sredstva ali čisti dohodek, ah kaj 'drugega. 
Izhajati pa moramo iz osnovne zahteve: zbrati moramo sredstva za financiranje 
dograditve elektroenergetskih objektov. Osebno- pa sem mnenja, da je pred- 
ložena osnova, vložena sredstva v investicije najbolj primerna zaradi tega, ker 
investicija pomeni razširitev, razširitev pa pomeni povečan odjem električne 
energije. 

Strinjam se s predgovorniki, ko' se je razpravljalo o višini obrestne mere 
in ki so opozorili na to, da če bo 6bo tudi električna energija za toliko in 
toliko odstotkov dražja. To pomeni, če zahtevamo višjo obrestno mero, bomo 
dobili nekaj več obresti, plačevali pa bomo dražjo elektriko in obratno. Zato 
je višina obrestne mere po mojem mnenju postranska zadeva. 

Nujno pa je, da se ta zakon sprejme in zato predlagam, da ga sprejmemo 
v besedilu kot je predložen. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče). Ker se nihče ne javi, vprašam tovariša Tesovnika, predstavnika odbora, 
če ima kakšno pripombo k amandmaju tovariša Kavtičnika, oziroma če amand- 
ma sprejema? (Financ Tesovnik: Amandma sprejema.) Predstavnih Izvršnega 
sveta se je izjavil za amandma in ga sprejel, odbor za proučevanje zakonskih 
in 'drugih predlogov pa ravno tako*. Oba amandmaja sta tako sprejeta in sta 
postala sestavni del predloženega zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih 
sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov. 

Ker se nihče več ne javlja k razpravi, dajem predlog zakona na glasovanje. 
Kdor je za zakonski predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko). Je kdo proti (Nihče). Se je kdo vzdržal? (Eden). 

Ugotavljam, da je predlog zakona o zagotovitvi dopolnilnih sredstev za 
dokončanje elektroenergetskih objektov sprejet. 

Ptredlagam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 11.30 in se je nadaljevala ob 12. uri.) 

Predsednik Leopold Krese: Nadaljujemo sejo. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavanje 
in sklepanje o predlogu zakona o povračilu dela obresti uporabnikom investi- 
cijskih kreditov na poidrocju turizma. 

Predlog zakona je poslal Skupščini, v obravnavo Izvršni svet, ki je za svo- 
jega predstavnika določil tovariša inž. Viktorja Kotnika. Poleg zakonskega 
predloga ste prejeli tudi gradivo in poročili odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov ter zsakonodajmo-pravne komisije. Prosim tovariša Kotnika, če 
želi besedo. 

Inž. Viktor Kotnik: Tovarišice in tovariši poslanci. Po določbah 
zveznega zakona o nižjih obrestnih merah za nadomestilo za obresti in o do- 
datnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije imajo poslovne banke 
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in druge delovne organizacije pravico do 3'°/o dodatnih in do 2 °/o povečanih 
dodatnih obresti za kredite, ki so odobreni za graditev objektov in za nakup 
opreme, s katerimi se pospešuje inozemski turizem. To pravico iz sredstev fe- 
deracije lahko uveljavljajo tisti, ki dajejo kredite pod pogoji, ki, so določeni v 
zveznem zakonu, pravico do1 povečanih 2'"/o dodatnih obresti pa le tedaj, če 
zagotovijo druge družbeno-politične skupnosti uporabniku kredita znesek, ki 
ustreza najmanj 2 °/o letnim obrestim od dovoljenega kredita. Da bi bila poslovnim 
bankam in drugim delovnim organizacijam zagotovljena pravica do povečanih 
dodatnih obresti, iz sredstev federacije, se je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
odločil, da predlaga zakon o povračilu dela obresti uporabnikom kreditov na 
področju turizma. Predlaga se 2'°/o regresiranje obrestne mere uporabnikom 
kredita za izgradnjo in ureditev objektov, ki so namenjeni tujim turistom. Gre 
za nove kredite, ki bodo šele odobreni pod pogoji, 'ki bodo težko sprejemljivi 
za večino organizacij v turističnem gospodarstvu. Orientirati se moramo namreč 
predvsem na najemanje inozemskih kreditov, ki so razmeroma kratkoročni in 
imajo visoko obrestno mero zaradi tega, ker gospodarske organizacije same raz- 
polagajo z minimalnimi sredstvi. 

Ob upoštevanju možnosti razvoja turizma v Sloveniji in s tem zvezanih 
potreb po novih in moderniziranih turističnih objektih bo nujno najemati 
inozemske kredite. Iz tega razloga se je tudi republiški Izvršni svet odločil, 
da predlaga ta zakon. Po predvidevanjih družbenega plana razvoja SR Slovenije 
do leta 1970 bo za kredite, ki bodo odobreni za turizem, potrebnih 4,4 mio N din 
regresov, vendar šele ob zapadlosti- anuitet, kar pomeni približno v roku 15 let. 
Približne kalkulacije kažejo, da bi to regresiranje obresti obremenjevalo re- 
publiški, proračun letno za okoli 15 mio S din. Predlagani ukrep torej ne 
pomeni bistvene obremenitve za republiški proračun, je pa izrednega pomena 
za razvoj celotnega turističnega gospodarstva pri nas. Regresirane obresti bodo 
stimulirale tudi poslovne banke in druge delovne organizacije, ki razpolagajo 
s sredstvi za vlaganje v izgradnjo objektov za turizem. Zato Izvršni svet pred- 
laga zboru, da predloženi zakon sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli besedo predstavnik odbora? (Ne.) 
Predsednik zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Pričenjam razpravo k predloženemu zakonu. Kdo želi, razpravljati? (Nihče.) 
Ce nihče ne želi razpravljati, potem dajem predlog zakona na glasovanje. Kdo 
je za predloženi zakon? (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je Gospodarski zbor soglasno sprejel predlog zakona o 
povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o vodnem prispevku za leto 1967, ki ga je Skupščini 
predložil Izvršni svet. 

Za predstavnika Izvršnega sveta k tej razpravi je določen republiški se- 
kretar za urbanizem Ermin Kržičnik, Zakonski predlog sta obravnavala tudi 
odbor za proučevanje zakonskih in drtigih predlogov in zakonodajno-pravna 
komisija, ki sta predložila svoji poročili, ki ste jih tudi prejeli. K 2. členu tega 
zakona je .dal svoj amandma tovariš Miran Glušič. Ali želi predstavnik Izvršnega 
sveta tovariš Kržičnik besedo? Besedo ima Ermin Kržičnik. 
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Ermin Kržičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakon o vodnem prispevku za leto 1967 predlagamo na osnovi določila zveznega 
in republiškega zakona, ki pravita, da se mora za vsako leto določiti vodni 
prispevek posebej. Se enkrat bi rad poudaril, da so izhodišča predloga zakona 
o vodnem prispevku za leto 1967 enaka, kakor v letu 1966. Gre za spremembe 
le glede kroga zavezancev, kakor je rečeno v poročilu. V krogu zavezancev se 
pojavijo na podlagi pooblastila zveznega zakona prvič tudi kmetje, ki plačujejo 
prispevek od osebnega dohodka od katastrskega dohodka. 

Želel bi opozoriti zbor na ekonomske posledice tega predpisa, oziroma tega 
zakonskega predloga. Prvi predlog, ki smo ga. dali Izvršnemu svetu, je predvi- 
deval 30'°/o večji prispevek, kot pa predlog, o katerem danes razpravljamo. Po 
tem zakonu bo -dobila republika, oziroma republiški vodni sklad 3 milijarde 
700 milijonov dinarjev, po našem prvotnem predlogu pa bi bilo teh sredstev 
okoli 5 milijard. Izvršni svet je po dolgotrajni razpravi o tem zakonu zavzel 
stališče, da ne smemo povečevati obremenitev gospodarstva in da se je treba 
držati tistih okvirov, ki so bih predpisani za leto 1966. Plan republiškega 
vodnega sklada pa predvideva za 1/3 več sredstev za investicije. Ekonomska 
posledica tega bo verjetno zelo občutna, zato bi rad posebej opisal stališča 
Izvršnega sveta do tega problema. 

Izvršni svet je, kakor sem omenil, vztrajal na tem, da se prispevki ne 
povečujejo, in je predvidel le možnost, da se število prispevnih zavezancev 
poveča. Ta povečanja niso bistvena. Imajo pa več ali manj »operativno psiholo- 
ški« značaj pri mobilizaciji posameznih direktnih interesentov. Izvršni svet je 
še posebej opozoril na možnosti, ki se pojavljajo v zvezi z vodnim gospodar- 
stvom nasploh. Ena izmed teh možnosti je večja udeležba neposredno priza- 
detih delovnih organizacij. Opozoril je tudi, da bi bilo koristno predlagati 
zvezi spremembo temeljnega zakona, ki bi omogočal mobilizacijo gozdarstva 
pri urejanju vodnogospodarskih problemov; opozoril je na bistveno spremembo 
pri, predpisovanju vodnega prispevka, kajti po tem zakonu izdaja odločbe o 
vodnem prispevku zsa leto 1967 zavod za vodno gospodarstvo, kar bo bistveno 
vplivalo na boljše in tekoče zbiranje sredstev, ki je bilo do sedaj v precejšnjem 
zaostanku. Dalje, zelo pomembno stališče, ki se je v razpravi na Izvršnem svetu 
pojavilo, je, da je treba intenzivirati vodno gospodarstvo nasploh, da je treba 
posvetiti večjo pozornost drobnim popravilom, da je treba organizirati boljšo 
čuvajno službo-, da je treba popraviti vodotoke, oziroma obrambne naprave 
takrat, ko so načete, ne pa takrat, ko voda naredi večjo škodo, da je treba bolj 
kontrolirati investicije zlasti, preko strokovne službe vodnega sklada in preko 
vodnogospodarske inšpekcije; že v letu 1967 bo treba pogledati, kontrolirati in 
spremljati gospodarjenje vodnih skupnosti nasploh, saj vidimo, da večkrat na- 
letimo na nerazumljiva stališča vodnih skupnosti,, ki često s svojim načinom 
gospodarjenja zapostavljajo družbeni interes. Administracija sama bo tu mnogo 
cenejša in učinkovitjša, kakor sem že prej omenil, odločbe bo izdajal zavod za 
vodno gospodarstvo. Tudi kontrola potrošnje vode bo točnejša. 

Omenim naj še, da je Izvršni svet. sprejel vse amandmaje, ki so jih pred- 
ložili odbori in tudi amandma k 3. členu k točki b) in c). S tem so postali 
amandmaji sestavni del zakona in prosim zbor, da zakon s sestavnimi deli, to 
se pravi z amandmaji, sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš Kržičnik, ali vam je poznan 
amandma tovariša Glušdča? 
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Ermin Kržičnik: Tovariš poslanec je predložil amandma v tem 
smislu, da naj bi se obremenil tudi 4. okoliš, ki je po republiškem predpisu, 
oziroma po občinskih odlokih oproščen prispevka od osebnega dohodka od kata- 
strskega dohodka. V zvezi s tem amandmajem bi rad opozoril na dve okoliščini. 

Prva okoliščina je ta, da občinska skupščina odloča, ali se obremenjuje 
četrti okoliš ali ne in da je to odvisno dejansko od odloka občinske skupščine. 
Tu ne gre za proizvodni okoliš tega ali onega razreda, ampak gre za obreme- 
nitev dela katastrskega dohodka, ki ni oproščen prispevka iz osebnega dohodka 
od kmetijstva, ne glede na proizvodni okoliš. 

In druga okoliščina. Temeljni zakon ne dopušča, da bi se povečani prispe- 
vek za vode vezal s prispevkom za zdravstveno zavarovanje, temveč je to 
mogoče le s katastrskim dohodkom. Zaradi teh dveh razlogov, v imenu Izvrš- 
nega sveta izjavljam, da ne morem sprejeti tega amandmaja. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli besedo predstavnik odbora? Besedo 
ima tovariš Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov je razpravljal o predloženem zakonu. Važnost in potrebnost tega zar- 
kona moram posebej poudariti, saj vemo, kakšna situacija je na po<dročju vod- 
nega gospodarstva, saj smo o tej problematiki že večkrat razpravljali. Danes 
gre za to, da s tem zakonom ponovno določimo osnove za leto 1967. Opozori,ti 
moram na spremembe v 2. členu, nadalje na 3. člen, ki predvideva manjše 
število organizacij, ki naj bodo oproščene plačala vodnega prispevka in na 7. 
člen, ki določa organ, ki je odgovoren za dokončno odmero vodnega prispevka 
in za izdajanje odločb. Izterjevalna služba in ugotavljanje višine prispevka sta 
bili v lanskem letu nezadovoljivi. Iz tega razloga je odbor smatral za potrebno, 
da te naloge prevzame Zavod za vodno gospodarstvo, ki bo delal po enotnih 
kriterijih in navodilih. 

Odbor je sprejel vse amandmaje, 2., 3. in 5. člen ter novi 7. člen. Te spre- 
membe so tudi med seboj usklajene. Naknadno smo prejeli tudi amandma 
tovariša Mirana Glušiča. Predloženega amandmaja odbor ni sprejel predvsem 
iz razlogov, ki jih je že povedal tovariš Kržičnik. Odbor je tudi poudaril, da bi 
bila sredstva, pridobljena na predlagani niačtiai, neznatna, aned ljudmi, pa bi 
zajemanje tega prispevka povzročilo precejšnje nezadovoljstvo. 

Zato v ijnenu odbora predlagam, da zbor sprejme predlog zakona skupaj 
z že sprejetimi amandmaji. 

Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati o predloženem zakonu? (Ne javi se nihče.) Če se nihče ne javlja k besedi, 
vprašam tovariša Glušiča, če vztraja pri svojem amandmaju, ki sta ga predgo- 
vornika odklonila. (Inž. Miran Glušič: Svoj amandma umikam.) 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, dajem 
predloženi zakon na glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kxio vzdržal? 
(Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1967 so- 
glasno sprejet. 

15 
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Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panj e o predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in zdravstvenem 
varstvu živine. 

Predlog zakona je poslal Skupščini v obravnavo Izvršni svet, ki je določil 
za svojega predstavnika republiškega sekretarja za gospodarstvo Sveta Kofoala. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli še poročili odbora za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in zakono- 
dajnoMpravne komisije, ki sta obravnavala zakonski predlog, kakor tudi poro- 
čilo Izvršnega sveta, da se ne strinja z amandmajem k 13. členu predloženega 
zakona, po katerem naj bi se črtal drugi odstavek 11. člena. Danes ste prejeli 
še poročilo Izvršnega sveta s predlaganim novim besedilom 11. člena. 

Prosim tovariša Sveta Kobala, če vzame besedo. 

Sveto Kobal: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon o 
ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine pred^- 
stavlja skupaj s temeljnim zakonom celoto, ki ureja osnovna vprašanja pospe- 
ševanja živinoreje in njenega zdravstvenega varstva ter nadzorstvo nad izva- 
janjem zakonskih določil. Oba zakona omogočata, da se v živinorejski proizvodnji 
doseže nadaljnji napredek in nakazujeta pot za kvalitetnejšo vzrejo plemenske 
živine, kar je osnovni pogoj za večjo živinorejsko proizvodnjo. 

Čeprav smo o predloženem besedilu zakona že precej in poglobljeno raz- 
pravljali, mi vendar 'dovolite, da samo v nekaj kratkih potezah opozorim na 
pomen živinoreje v našem gospodarstvu, kakor tudi na najvažnejša določila 
predloženega zakona. 

Živinorejska proizvodnja se je v naši republiki in v vsej državi odvijala 
vse 'do leta 1964 v dokaj neustaljenih ekonomskih razmerah. V vsem tem ob- 
dobju je za to panogo karakteristično izredno močno znižanje števila živine in 
količin živalskih proizvodov. Poleg neugodnih ekonomskih pogojev so na razvoj 
živinoreje vplivali še drugi, faktorji, kot na primer nezadostno razvita in ne- 
usklajena krmna baza, premalo razvito poslovno sodelovanje med kmetijsko 
.proizvodnjo, trgovino in živilsko industrijo in končno ne v najmanjši meri 
tudi premalo razvito poslovno sodelovanje znotraj samega kmetijstva. Vsi ti 
vplivi so se še posebno močno odrazih v letih 1962—1963, saj ugotavljamo v tem 
času. občuten padec števila živine in živinorejske proizvodnje nasploh. Do moče- 
nega znižanja osnovne črede in proizvodnje je prišlo zlasti v govedoreji, za- 
skrbljujoč pa je bil v tem obdobju padec osnovne črede krav in plemenskih 
teli c. 

Z ukrepi pred gospodarsko reformo, zlasti pa s spremenjenimi odnosi v 
cenah po reformi se je stanje v živinorejski proizvodnji bistveno izboljšalo, 
ustvarjeni pa so bili tudi ugodnejši pogoji za njen nadaljnji razvoj. Vpliv 
boljših pogojev poslovanja je tudi rezultat strokovnih naporov v zadnjih dveh 
letih, saj se je v tem času število živine, predvsem govedi in perutnine močno 
povečalo. Predvsem je razveseljivo dejstvo, da se je stalno zniževanje števila 
krav in telic ustavilo in da je prišlo celo .do povečanega staleža za 7 °/o. Ugod- 
nejša cena mleka stimulativno vpliva ne samo na večjo proizvodnjo mleka, 
temveč spodbuja rejce tudi na večjo vzrejo krav in ptemlenskih telic. Po 
zadnjih statističnih podatkih je bilo v naši republiki v začetku letošnjega leta 
nekaj več kakor 581 000 govedi, 428 000 prašičev, 29 000 konj, 2 milijona 
700 000 perutnine in okoli 38 000 glav drobnice. Takšno stanje v živinoreji je 
omogočilo, da smo že v lanskem letu proizvedli 75 400 ton govejega mesa, 
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53 500 ton svinjskega mesa, 10 800 ton (perutnine, 372 milijonov litrov mleka 
in 163 milijonov jajc. Ta proizvodnja predstavlja 34fl/o vse kmetijske 
proizvodnje, v nacionalnem, dohodku pa je živinoreja zastopana s 7 %. 

Tudi, v izvozu je živinoreja dosegla pomembne uspehe. V zadnjih štirih 
letih se je izvoz povečal za več kakor 60 %>. V letu 1965 je bilo prodanih na 
tujih tržiščih živine in živalskih proizvodov v skupni vrednosti 22 milijonov 
360 000 dolarjev. V izvozu vseh kmetijskih pridelkov je živinoreja udeležena 
s 65,5 fl/o, v skupnem izvozu naše republike pa z 11,5 %> in je tako izvoz živine 
in njenih proizvodov po realizaciji deviznih sredstev na tretjem mestu v re- 
publiki. To pomeni, da ta proizvodnja zavzema tudi v devizni bilanci pomembno 
mesto. 

Kljulb 'določenemu napredku pa ne moremo trditi, da smo s proizvodnjo 
in stanjem v živinoreji že povsem zadovoljni. Obstoje še nadaljnje možnosti, za 
povečanje živinoreje, ne samo po število živali, temveč predvsem v povečanju 
kvalitetnega prirasta živali. Ureditev krmne baze in prilagoditev le-te živino- 
rejski proizvodnji nam lahko omogoči v sorazmerno kratkem času nadaljnje 
občutno povečanje proizvodnje. Kljub rezultatom v zadnjih letih pa moramo 
poudariti, da je proizvodnja v povprečju tako na družbenih posestvih, kakor 
v kooperaciji, še posebej pa v zasebnem sektorju, še vedno na nizki ravni 
tako glede na produktivnost proizvodnih enot, kakor tudi po vloženem delu. 
Niso še rešeni organizacijski problemi na nekaterih družbenih posestvih in v 
kooperaciji, ne uvaja se ustrezna tehnologija, pa tudi organizacija selekcije in 
vzgoja plemenske živine ni povsem zadovoljiva. Ponekod, predvsem tam, kjer 
je osnovna čreda številčnejša, zdravstveno varstvo še vedno' ni vpeljano tako, 
da bi bila proizvodnja zavarovana pred precejšnjimi, škodami. Poseben problem 
predstavlja v Sloveniji tudi neprimeren pasemski sestav pri posameznih vrstah 
živine, še posebno^ v govedoreji, kar onemogoča večjo produktivnost. Tako imamo 
še danes v naši republiki na primer skoraj eno tretjino govedi, ki po svojih pa- 
semskih proizvodnih lastnostih ne zadovoljuje. Čeprav so bili vloženi napori 
za izboljšavo pasemskega sestava, se ugotavlja, da to delo prepočasi napreduje 
in da bo treba v bodoče posvetiti temu vprašanju večjo pozornost. Povečano 
živinorejsko proizvodnjo narekujeta hitro naraščanje domače potrošnje in mož- 
nost za prodajo živinorejskih proizvodov na zunanjih tržiščih, ne glede na 
določene trenutne težave, ki se tu pojavljajo. Analize kažejo, da bo v naslednjih 
letih v Evropi povpraševanje po mesu znatno večje, kakor pa bo znašala pro- 
izvodnja. Eksperti evropske gospodarske skupnosti ocenjujejo, da bo v letu 
1970 deficit pri mesu znašal že okoli 600 000 ton. Glede na take ugotovitve lahko 
tudi v perspektivi računamo na še večjo možnost prodaje živinorejskih proiz- 
vodov na evropska tržišča. Vse to narekuje, do moraimo v tej proizvodni panogi 
nadaljevati z začetim delom in da je potrebno v živinoreji podvzeti vse tisto, 
kar je v strokovnem pogledu že dognano in stremeti za tem, 'da čim hitreje 
dosežemo take proizvodne in ekonomske rezultate, ki so nam v dani situaciji 
dosegljivi. Pri tem pa se moramo v proizvodnji posluževati takih metod dela, 
ki vodijo k pocenitvi proizvodov. Zdravstveno varstvo živine in živinorejska 
proizvodnja pomenita enoten tehnološki proces, katerega edini cilj mora biti. 
napredek živinoreje. Večja proizvodnja se ne more obravnavati ločeno od 
zdravstvenega varstva. Zato se urejajo ta vprašanja enotno v predlogu zakona 
in v temeljnem zakonu. V okviru ukrepov na področju pospeševanja živinoreje 
daje zakon poseben poudarek vzreji kvalitetne plemenske živine, ki pomeni 
osnovo za večjo in racionalnejšo proizvodnjo. Vzreja kvalitetne plemenske živine 
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pa je možna le, če imajo rejci zagotovljeno strokovno službo, ki s stalnim 
spremljanjem proizvodnih sposobnosti živali, skrbi, da se izkoristijo za nadaljnjo 
rejo le tiste živali, ki zagotavljajo najracionalnejšo proizvodnjo. 

Zakonska določila dajejo široke možnosti, da se strokovne službe ob akti- 
viranju delovnih organizacij vsestransko in tesno povežejo z rejci, predvsem 
na področju selekcije. Potrebno je poudariti, da je nujno poiskati take oblike 
strokovne pomoči rejcem, ki bodo v danih pogojih najbolj smotrne, učinkovite 
in najcenejše. Za selekcijo živine v smislu njene vse večje produktivnosti so 
najučinkovitejši vplivi pri razmnoževanju živine. Zato predlog zakona določa, 
da se za oplojevanje živine lahko uporabljajo le plemenjaki že ugotovljene naj- 
boljše plemenske vrednosti, ki zagotavljajo napredek proizvodnosti živali. Le z 
doslednim izvajanjem teh načel lahko pričakujemo nadaljnji napredek v kva- 
liteti naše živinoreje. 

Glede načina plačevanja odškodnin za oplojevanje živine je v končnem 
tekstu, po sprejetih amandmajih, v predlogu zakona zastopano stališče, da gre 
za storitve, ki se plačujejo sproti, da pa se med zainteresiranimi dejavniki pla- 
čevanje lahko uredi z dogovorom. Omogočeno je tudi, da se plačevanje odškod- 
nine za oplojevanje vključi v kooperacijsko ali drugačno poslovno sodelovanje. 
Vse to uvaja nove odnose med rejci, živali in osemenjevalno službo, ki bo 
morala posvetiti več pozornosti utrjevanju določnih poslovnih odnosov. 

Na področju zdravstvenega varstva živine, kot pomembnega faktorja borbe 
za povečano produktivnost in tudi zdravje človeka, rešuje predloženi zakon 
nekatera vprašanja, ki doslej pravno in materialno niso bila zadovoljivo rešena. 
Zdravstveno stanje je v Sloveniji dokaj dobro. Nekatere klasične kužne bolezni 
kot na primer steklina, nalezljiva ohromelost prašičev, smrkavost, afriška 
smrkavost itd., so pri, nas že popolnoma zatrte. Nekaj bolezni pa se pojavlja le 
sporadično, kot posledica okužitve tal (vranični prisad.) Za tuberkulozo boluje 
le okoli 0,4 l0/o goveda, svinjska in kokošja kuga se pojavljata v večjem obsegu 
le, Vadar- uvažamo večje količine prašičev, in piščancev iz drugih republik; po- 
javov rdečice pri prašičih pa je precej vsako leto, in jo povzročajo (deloma zaprt 
način reje prašičev, nestalne vremenske razmere in prehrana. Po 11 letih je v 
jeseni leta 1964 izbruhnila epidemija slinavke in parkljevke, ki je povzročila 
družbenim in živinorejskim zadrugam škodo v višini 38 mio S din. V 3 mesecih 
pa smo to epidemijo zatrli. 

Pojav kužnih bolezni pomeni še prav posebno nevarnost za naše družbene 
farme, ker večja aglomeracija živali pogojuje hitrejše širjenje bolezni. Prav 
tako povečani promet in. mednarodna menjava živali, živalskih proizvodov in 
surovin ustvarjata nevarnost pojavov (kužnih iboAezmi. Iz dosedanje prakse ugo- 
tavljamo, da bi lahko preprečevali in zatirali živalske kužne bolezni bolj 
učinkovito, če bi rejci živali pravočasno prijavljali vsak primer kužnih bolezni. 
Mnogokrat do take prijave ni prišlo, oziroma prepozno, predvsem zaradi tega, 
ker so se skušali rejci izogniti veterinarskim ukrepom in nujnim stroškom. 
Dosedanji predpisi niso zagotavljali, da se rejcem povrnejo stroški diagnostičnih 
preiskav in da se jim v celoti povrnejo stroški, za prisilni zakol živali. Povračilo 
stroškov in odškodnin sta bili odvisni od proračunskih možnosti, saj odškodnine 
niso predstavljale realnega povračila škode. To je pripeljalo do tega, da se 
najradikalnejši. ukrepi tudi v izredno nujnih primerih niso odrejali, ali pa se 
je odločitev odlagala. 

Ta vprašanja rešujeta sedaj temeljni in pa predloženi republiški zakon. 
Načelo obeh zakonov je, da trpi stroške celotnega zdravstvenega varstva, vključ- 
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no s stroški preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni, rejec živine sam in to 
neposredno in posredno. Neposredno predvsem zato, da bi bil maksimalne za- 
interesiran, da podvzame vse tiste ukrepe, ki delujejo preventivno pri zatiranju 
živalskih bolezni, posredno pa povsod tam, kjer je njegovo individualno odlo- 
čanje del splošne akcije za zatiranje bolezni in kjer pride v celoti do izraza 
kolektivna skrb in kolektivna odgovornost. Na podlagi tega načela plača rejec 
sam vse tiste stroške, ki niso v zvezi s posebno* nevarnimi boleznimi. Za posebno 
nevarne kužne bolezni, ki jih določa temeljni zakon, predloženi zakon pa jih 
razširja še za dve bolezni, se plačujejo stroški diagnostičnih preiskav in odškod- 
nine za ubito in prisilno zaklano živino iz sredstev od taks za zdravstveno 
spričevalo za živino, torej posredno. 

Bred uvedbo temeljnega zakona se je veliko razpravljalo o tako imenova- 
nem obveznem zdravstvenem zavarovanju živine. Iz: znanih razlogov Slovenija 
ni podpirala takšnega zavarovanja. Z novelo temeljnega zakona so bile pred- 
pisane takse za zdravstveno spričevalo za kopitarje in parkljarje, republiki pa 
je bila dana možnost, da s svojim zakonom uredi plačevanje odškodnin in 
stroškov pregleda. Na ta način zbrana sredstva nadomeščajo obvezno zavarova- 
nje, za živinorejce pa predstavljajo mnogo manjšo Obremenitev. Predlagani me- 
hanizem zbiranja in uporabe teh sredstev bo vplival na najracionalnejše 
koriščenje teh sredstev in zagotovil varnost, da bodo škode pokrite. Zdravstvena 
spričevala niso uvedena predvsem zaradi zbiranja sredstev, temveč služijo 
veterinarski službi za odkrivanje izvora in gibanja okuženih živali ter za ustrez- 
ne ukrepe. Ta spričevala spremljajo živali pri živinskem prometu. Predlog za- 
kona določa, da 65 fl/o pobranih taks ostane občinam, ki neposredno preko vete- 
rinarske službe ukrepajo zoper živalske kužne bolezni in odločajo o konkretnih 
izplačilih oziroma povračilih stroškov. Sredstva na republiškem računu pa naj 
bi služila predvsem kot rezerva, če pride do večjih epidemij in za redno izpla- 
čevanje stroškov diagnostike za posebno nevarne kužne bolezni,, to je tedaj, 
ko bi vsako prikrivanje bolezni lahko imelo težke sekundarne posledice. 

Do sedaj tudi ni bilo urejeno povračilo stroškov za obvezno veterinarsko- 
sanitarne preglede živali, živalskih proizvodov in surovin. Te naloge so oprav- 
ljale občine, veterinarske inšpekcijske službe in veterinarske postaje na podlagi 
pogodb z delovnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z zakolom živine ah pre- 
delavo mesa. Oba zakona urejata ta vprašnja enotno tako, da določata, da se 
plačujejo navedeni pregledi iz posebnih pristojbin. Po predloženem zakonu 
določijo višino pristojbin občinske skupščine. Do takega predloga je prišel 
predlagatelj na podlagi analiz, ki so pokazale, da bi republika zelo težko spre- 
jela enoten predpis o pristojbinah za celo Slovenijo, ki bi ustrezal realnemu 
nadomestilu stroškov v posameznih konkretnih primerih. Pregledi so namreč 
tako različni, da le občina neposredno lahko najbolje določi višino pristojbine. 
Sredstva od pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede so dohodek občin, 
katerih organi opravljajo veterinarsko-inspekcijsko službo. Veterinarsko-sam- 
tarni pregledi ne služijo samo preprečevanju živalskih kužnih bolezni, temveč 
tudi varstvu ljudskega zdravja, ker zagotavljajo potrošniku zdrava živila žival- 
skega izvora. Seveda ni ovire, da ne bi opravljali teh pregledov veterinarji 
veterinarskih postaj, ki jih pooblasti občina. Veterinarske postaje so izvršile 
tudi že do sedaj pomembno vlogo pri opravljanju teh pregledov. Predloženi 
zakon dopušča še nadalje to možnost, prepušča pa občinam, da same to vpra- 
šanje uredijo tako, da bo služba najučinkovitejša. 
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Izvršni svet smatra, da bodo morale občine posvetiti tej službi veliko po- 
zornost in zagotoviti na svojem območju izvajanje celotnega zdravstvenega var- 
stva živine. Predlog zakona nima namena zmanjšati vlogo veterinarskih postaj, 
nasprotno s prenosom posameznih (nalog veterinarske inšpekcije na te postaje 
se bo njihov pomen še nadalje povečal. To bo v bodoče mogoče še toliko bolj, 
ker so iz pristojbin zagotovljena občinam ustrezna sredstva. 

Međ najvažnejšimi vprašanji, s področja zdravstvenega varstva, ki so sicer 
v celoti navedena v obrazložitvi predloga zakona, želim opozoriti še na vpra- 
šanje veterinarsko higienske službe. Ta problem je urejen z vidika veterinarske 
preventive, upoštevane pa so tudi -možnosti, da se tudi. na tem področju uve- 
ljavlja ekonomika. Odstranjevanje živalskih trupel in odpadkov kot važen proti- 
epidemiološki faktor naj se kolikor je to mogoče opravlja tako, da se mrhovina 
in odpadki predelajo v kafelerijah v visoko kvalitetne beljakovinske proizvode. 

Ob pripravi predloženega zakona so bili vprašani za strokovno mnenje 
strokovnjaki iz delovnih organizacij, strokovnih društev in občin. Sekretariat 
za gospodarstvo je prejel skupno 450 pismenih pripomb, organizirani so bili 
razgovori s predstavniki nekaterih občin, zelo koristna polemika pa je bila tudi 
v (dnevnem časopisju. Pri dokončnem predlogu so bili v glavnem upoštevani vsi 
predlogi, če so bih v skladu s temeljnim zakonom- in našim pravnim sistemom. 
Vse te razprave in obsežnost pripomb kažejo, da vlada med našimi živinorejci 
veliko zanimanje za predloženi zakon, kar mu daje še poseben pomen in vzbuja 
prepričanje, da bo sprejetje zakona sprožilo nove pozitivne procese v naši živi- 
noreji. Zato Izvršni svet predlaga, da predlog zakona sprejmete. 

Predsednik Leopold Krese: Tovariš inž. Savo Vovk, predstavnik 
odbora, želi dati poročilo. 

Inž. Savo Vovk: Odibor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije je obravnaval predlog zakona o 
ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine na sejah 
dne 7. decembra 1966 in danes dne 27. decembra 1966. Na seji 7. decembra 1966 
je odbor predlog zakona v načelu sprejel. Sprejel je tudi dopolnitev k 18. členu 
predloga zakona. Poročilo o tej razpravi ste prejeli skupaj z ostalim gradivom 
za sejo zbora. 

Na današnji seji je odbor obravnaval amandmaje, ki sta jih predložila za- 
konodajno-pravna komisija in odfoof za proizvodnjo in promet Republiškega 
Zbora. Odbor je sprejel amandmaje zakonod a j no-pravn e komisije k 7., 9., 10., 
11., 13., 17., 19., 20., 23., 25., 29., 31., 33., 37., 38 in 39. členu predloga zakona. 
Ti amandmaji so navedeni v poročilu zakonodajno-pravne komisije, ki je pri- 
loženo gradivu k seji zbora. 

Prav tako je odbor sprejel amandmaje odbora za proizvodnjo in promet 
Republiškega zbora. Ker ti amandmaji niso priloženi gradivu, jih bom prečital: 

K 4. členu: v zadnji vrsti se črtajo besede »živinorejca>« in »splošne smeri« 
ter se za besedo »veterinarjev-« doda vejica ter besede »ki. imata vsaj tri leta 
strokovne prakse iz tega dela«. 

Po mnenju odbora lahko strokovno kontrolo opravlja le strokovnjak, ki 
ima o tej problematiki že določene izkušnje. 

K 5. členu: Pred členom se vstavi nov 4. a člen, ki se glasi: »Za oplojevanje 
goveda, konj in prašičev se smejo uporabljati samo odbrani licencirani, zdravi 
plemenjaki.« Dodatni člen je potreben, ker se s tem določneje uporabljajo 
načela temeljnega zakona o uporabi plemenjakov. 
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V 6. vrsti petega člena se naj med besedi »bili« in »prav dobro« vstavi 
beseda »vsaj«. Z dopolnitvijo se določa spodnja meja kvalitete plemenjaikov, ki 
se lahko uporabljajo za umetno osemenjevanje. 

> K 6. členu: Crta se besedilo v oklepaju v prvi in drugi vrsti »biki, žrefoci, 
merjasci in ovni«. Naštevanje v tem primeru ni potrebno, ker so določila člena 
dovolj jasna. 

K 5., 6., 7. členu: Vrstni red členov se spremeni, tako, da postane sedanji 
5. člen novi 6. člen, sedanji 6. člen postane novi 7. člen, sedanji 7. člen postane 
novi 5. člen. Vnstni red členov v začetkiu tretjega poglavja je tako naslednji: novi 
4. a člen, sedanji 7. člen, sedanji 5. člen, sedanji 6. člen, 8. člen itd. S spremembo 
vrstnega reda členov se doseže bolj logično vsebinsko zaporedje zakonskega 
teksta. 

K 9. členu: V prvi vrsti se črtata besedi »in ovne« ter se vejica med be- 
sedama »žrebce« in »merjasce« nadomesti z besedico »in«. Določilo o licenci- 
ranju ovnov se črta, ker je to v pogojih ovčereje v SR Sloveniji praktično 
neizvedljivo. 

K 10. členu: Tekst člena se črta in se nadomesti, z naslednjim tekstom: 
»Organizacijo popuščanja opravlja praviloma delovna organizacija, ki opravlja 
umetoo osemenjevanje, ali pa druga delovna organizacija, ki je za to strokovno 
usposobljena, pa ji občina poveri to nalogo.« Spremembo je predlagal pred- 
stavnik Izvršnega sveta na pripombo zakonodajno-pravne komisije, da določba 
prvotnega člena ne bi mogla zavezovati občine, da poverijo organizacijo pri- 
puščanja delovni organizaciji. 

K 11. členu: Glede na amandmaje odbora in zakonodajno-pravne komisije 
je Izvršni svet predlagal novo besedilo, tako da se ta člen sedaj glasi: »Posest- 
niki plemienic plačujejo za umetno in naravno oplojevanje odškodnino. Odškod- 
nina se plačuje za posamezno storitev ali v skladu z dogovorom o pavšalnem 
znesku. Višina odškodnine je pod kontrolo cen pristojnega občinskega organa.« 

K 13. členu: V drugem odstavku se črta zadnji stavek in se nadomesti z 
naslednjim stavkom: »/Stroški za diagnostične terenske in laboratorijske pre- 
iskave takih kužnih bolezni gredo v breme posebnega računa za zatiranje ži- 
valskih kužnih 'bolezni pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo.« 

Spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta na pripombo zako- 
nodajno-pravne komisije, da bi bilo smotrno za primere iz 2. odstavka tega 
člena določiti splošni režam plačevanja, kot je to urejeno tudi v drugih členih 
tega zakona. 

K 34. členu: Na koncu člena se črtata besedi »veterinarske inšpekcije« in 
se ju nadomesti z besedo »skupščine«. Sprememba je potrebna, ker razpolaga 
s proračunskimi sredstvi občinska skupščina in ne občinska veterinarska in- 
špekcija. 

K 38. členu: Crta se besedilo, ki se začne v 'drugi vrsti in sicer: «V treh 
letih po uveljavitvi predpisov o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih za 
obratovanje« in se nadomesti z besedilom »Do 1. 10. 1970«. Spremerribo je pred- 
lagal predstavnik Izvršnega sveta na pripombo zakonodajno-pravne komisije, 
da bi bilo treba točno določiti rok, do kdaj morajo obrati iiz tega člena izpolniti 
predpisane pogoje. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmaji odbora za proizvodnjo in 
promet Republiškega zbora strinjal. Tako so besedila vseh predloženih amand- 
majev usklajena. 
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Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Zaključujem razpravo in dajem predloženi zakon z obraz- 
loženimi. amandmaji, ki so v celoti postali sestavni del zakona, na glasovanje. 
Kdor je za predloženi zakon, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in 
zdravstvenem varstvu živine sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o statutu Združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana, 
ki ga je to podjetje predložilo v soglasje Skupščini, v skladu z določili zakona 
o organizaciji jugoslovanskih železnic. 

Združeno železniško transportno podjetje Ljubljana je določilo za svojega 
predstavnika dr. Zeljka Jegliča in Toneta Ferenca. Ah želi kdo od predstavnikov 
ZZTP besedo? (Ne.) 

Statut sta obravnavala tudi odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora in pa zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila 
svoji poročila.. 

Ali želi kdo od predstavnikov teh dveh organov besedo? Prosim, tovariš 
Kobe. 

Inž. M i. 1 o š Kobe: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! V zvezi 
z obema poročiloma, to je odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
in pa zakonodajno-pravne komisije, bi rad opozoril na edino neusklajeno 
mnenje glede 139. člena statuta ZZTP. 

Na pripombo zakonodajno-pravne komisije je v novem osnutku, ki ga je 
sprejel delavski svet združenega podjetja dne 23. 11. 139. člen nekoliko nove- 
liran. Gre namreč za vprašanje, ali. naj se v statut uvede pristojnost združenega 
podjetja glede imenovanja direktorja. Po mnenju združenega podjetja gre za to, 
da bi moral biti direktor, ki je imenovan bodisi za direktorja združenega pod- 
jetja, ali pa za direktorja organizacije v njegovi sestavi., takšen, da bo sposoben 
zagotoviti varnost in urejenost prometa.. 

Zakonodajno-pravna komisija se ne strinja s tako formulacijo 139. člena. 
Opozoril pa bi, da so se člani našega odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov strinjali s tem in podprli v celota stališče predlagatelja.'Zato pred- 
lagamo zboru, da sprejme predlog statuta v taki obliki, kot ga je predlagatelj 
predložil, oziroma da sprejme predlog odloka, ki ga imate pred seboj. 

Predsednik Leopold Krese: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Pričenjam razpravo o predloženem statutu. Obveščam zbor, da je Republiški 
zlbor že dal soglasje k statutu v predloženem besedilu. Tudi zakonodajno-p>ravna 
komisija ni vztrajala pri svojem amandmaju. 

Ker se nihče ne javi., zaključujem razpravoi in dajem predlog odloka o so- 
glasju k statutu Združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana na 
glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka soglasno sprejet. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo sta- 
tuta Splošne gospodairske banke Ljubljana, ki ga v skladu z določbo 4. člena 
zakona o preosnovanju Splošne gospodarske banke SR Slovenije v investicijsko 
banko obravnava Skupščina SR Slovenije. 
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Statut sta obravnavala odbor za proučevanje zakonskih in 'drugih predlo- 
gov Gospodarskega zbora in zakonodajno-pravna komisija, ki sta predložila 
svoji poročili. 

Splošna gospodarska banka je določila za svojega predstavnika dr. Mirka 
Finderla. Ali želi predstavnik odbora za proučevanje zakonskih in -drugih pred- 
logov dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ali želi besedo predstavnik banke? (Ne.) 

Pričenjam razpravo o statutu Splošne gospodarske banke. (Ne javi se 
nihče.) Ker se nihče ne javi, zaključujem razpravo in dajem potrditev statuta 
na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je statut Splošne gospodarske banke Ljubljana soglasno 
potrjen. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o statutu vodnega sklada SR Slovenije, ki ga Skupščina potrjuje v 
smislu določil zakona o vodah. 

Statut sta obravnavala odbor za urbanizem Republiškega zibora, naš stalni 
odlbor in pa zakonodajno-pravna komisija. Upravni odbor vodnega sklada je za 
svojega predstavnika določil predsednika upravnega odbora sklada Ivana Rosa. 
Zeli morda tovariš Ros besedo? (Ne želi.) Zeli morda besedo predstavnik našega 
odbora? (Tudi ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog odloka o potrditvi statuta vodnega sklada SR Slovenije 
na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o potrditvi statuta vodnega sklada SR 
Slovenije soglasno sprejet. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu priporočila za začasno financiranje strokovnega šolstva 
v Sloveniji v letu 1967, ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

V gradivu, ki ste ga prejeli, je bil odbor za prosveto in kulturo pomotoma 
ozinačen kot predlagatelj. Prej je bdi razdeljen predlog Izvršnega sveta, ki se 
sklada z že poslanim gradivom in je dopolnjen v smislu razprav na odborih in 
v Izvršnem svetu. 

Predlog ima obširnejšo obrazložitev, ki je bila predložena. Izvršni svet je 
za svojega predstavnika določil tovariša Borisa Lipužiča, namestnika republi- 
škega sekretarja za prosveto in kulturo. 

Ali želi tovariš Lipužič dati še ustno obrazložitev? (Da.) Besedo ima tovariš 
Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ze pred letom je republiška skupščina sprejela podobno priporočilo za financi- 
ranje strokovnega šolstva v Sloveniji. Razlog je bil tedaj isti, kot je tudi sedaj. 
Priporočilo naj bi veljalo začasno, se pravi do sprejema novega zakona o finan- 
ciranju vzgoje in izobraževanja. Pomagalo naj bi. premostiti trenutno najbolj 
pereče vprašanje v financiranju šolstva, to je zagotoviti potrebna sredstva za 
delo šol druge stopnje, predvsem pa srednjih strokovnih šol. 

Tedaj je bilo predvideno, da bo novi zakon začel veljati v letu 1966 oziroma 
1. januarja 1967. Danes je seveda očitno, da novi zakon o financiranju vzgoje 
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in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji ne bo sprejet tako, da bi 
lahko začel veljati 1. januarja 1967. leta. Razprava o zakonskem osnutku in 
predlogu zakona je bila sicer izredno živahna, plodna in razmeroma dolgotrajna. 
Menda še o nobenem zakonskem predlogu vsa javnost ni tako prizadeto in in- 
tenzivno razpravljala. V razpravi so bila načeta številna temeljna vprašanja 
o razvoju celotnega področja vzgoje in izobraževanja, tako z njegove vsebinske 
plati, kot s stališča zagotovitve neobhodne gmotne osnove. 

Kljub temu, dia čas, ki je bil na voljo za javno razpravo, ni bil kratek, je 
bila vendar močno poudarjena zahteva, naj bi se nekatera stališča in predla- 
gane rešitve podrobneje proučile, da bi taiko lahko našli resnično najustrez- 
nejše oblike financiranja izobraževanja v naši republiki, seveda v skladu z zveza- 
nim splošnim zakonom. Ker je težko, odreči tehtnost takim zahtevam in argu- 
mentom, smo bili mnenja, da je edino prav in smotrno, da se ne zatekamo k 
morebitnim prenagljenim rešitvam, pač pa da pretehtamo vse številne pripombe 
iz javne razprave in ustrezno izpopolnimo predloženi zakonski predlog. Vse- 
kakor bo lažje izoblikovati, boljši zakonski predpis, ne pod pritiskom časovne 
stiske, ampak v podaljšanem roku, v januarju prihodnjega leta. 

V podobnem položaju in v enakih časovnih težavah so se znašle tudi druge 
republike, tako da bodo republiški zakoni tudi v drugih republikah sprejeti 
povečini šele prihodnje leto. V tem smislu je bila pripravljena tudi sprememba 
k zveznemu splošnemu zakonu. Z njo bo omogočeno podaljšanje roka za repu- 
bliški zakon, in sicer do 30. junija 1967. leta. Spričo tega se seveda postavlja 
vprašanje, kako bo z ureditvijo financiranja vzgoje in izobraževanja v prvih 
mesecih prihodnjega leta, do uveljavitve novega zakona o financiranju šolstva. 
Zastavlja se vprašanje, ali je smotrno v tem prehodnem obdobju uveljavljati 
kakršnekoli bistvene nove rešitve, ali pa naj se raje vsi napori usmerijo v pri- 
pravo za novi zakon, in potemtakem financiranje dotlej ostane v glavnem 
n espr emenj eno. 

Večina razlogov govori v prid drugi alternativi. To pomeni, da bi v prvi 
polovici prihodnjega leta — saj ni računati, da bi. novi zakon začel veljati pred 
1. julijem 1967. leta, — ostal v veljavi 'dosedanji sistem financiranja vzgoje in 
izobraževanja. S tem pa postaja znova pereče vprašanje nadaljnjega financiranja 
strokovnega šolstva, oziroma zajemanja tistega dela sredstev, ki jih gospodarske 
organizacije prostovoljno prispevajo za izobraževanje strokovnih kadrov. Ta 
vsota je po svoji kvaliteti in kvantiteti izrednega pomena za delo in razvoj 
celotnega strokovnega šolstva. Delovne organizacije so v letu 1966 po oceni, 
republiškega sekretariata za prosveto in kulturo prispevale za strokovno šolstvo 
nad 46 milijonov novih dinarjev, se pravi nad 4 milijarde 600 milijonov starih 
dinarjev. Mi.mo tega pa so po naši oceni dale skoraj 2 milijardi starih dinarjev 
za investicije na področju vzgoje in izobraževanja. Mnenja smo, da naj bi, ne 
samo spričo določenih gmotnih težav, ki jih ima šolstvo, pač pa tudi s stališča 
interesov samih delovnih organizacij v luči reformnih prizadevanj, gospodar- 
stvo vsaj v enaki višini tudi v prihodnjem letu sodelovalo pri financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Takšno stališče je tembolj utemeljeno, ker očitno ne 
gre več zgolj za začasno akcijo, za začasno pomoč šolstvu, pač pa za trajni 
način povezovanja našega gospodarstva in tudi "družbenih služb s področja 
šolstva, ki izobražuje kadre za njihove potrebe. Priporočilo pomeni potrdilo 
in je hkrati kažipot za združevanje interesov delovnih organizacij s področja 
gospodarstva in družbenih služb. V njem pa so nakazane tudi naloge šolstva, ne 
samo kar zadeva financiranje, temveč predvsem vsebinsko in organizacijsko 
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usmerjanje strokovnega izobraževanja. Izhodišče za takšno akcijo je resnično 
v družbenem in ekonomskem interesu delovnih organizacij in pridobiva na svoji 
aktualnosti s slehernim novim dnem izvajanj -družbene reforme. Se več, tudi 
novi zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja bržkone ne bo mogel mimo 
takih rešitev, zato jih predvideva tudi splošni in zvezni zakon, vsebovali pa so 
jih doslej vsi predloženi osnutki republiškega zakona, ki so že bili v razpravi. 
Pri tem pa ne gre zapirati oči pred dejstvom, da je uresničitev tega načela zelo 
zahteven cilj, ki ga lahko dosežemo le z; določenimi skupnimi napori, zlasti 
pri tistih delovnih organizacijah, kjer interes in razumevanje za strokovne kadre 
še ni, povsem 'dozorel. 

Priporočilo republiške skupščine pomeni v tem smislu temelj za širšo 
diružbeno-npolitično akcijo, ki naj bi v duhu reforme postavila enotno načelo, 
da naj bo materialna skrb za strokovno šolstvo stvar vseh neposredno zainte- 
resiranih. V prihodnjem letu bi morali potemtakem okrepiti prizadevanja pri 
povezovanju interesov delovnih organizacij s strokovnim, izobraževanjem. Na 
področju strokovnega šolstva bodo 'delovne organizacije izpolnile svojo dolžnost, 
če bodo v prehodnem obdobju, do sprejema novega zakona o financiranju vzgoje 
in izobraževanja, prispevale za strokovne šole vsaj 1 % od bruto osebnih do- 
hodkov. Ta sredstva naj bi se zbirala v glavnem tako kot doslej, in sicer pri 
medobčinskih skladih, oziroma pri tistih občinskih skladih, ki so že doslej 
skrbeli za nekatere srednje šole. Tako abrana sredstva bi medobčinski skladi 
uporabljali za financiranje šol na svojem območju. Neogibno potrebno je, da 
delovne organizacije čimprej sprejmejo v smislu priporočila sklep o višini 
prispevka za srednje sode in da v najkrajšem roku sklenejo tudi ustrezne po- 
godbe z občinskimi, skupščinami, oziroma z medobčinskimi skladi. 

Deloma pa bo na tem področju prišlo do določenih organizacijskih spre- 
memb, in sicer v zvezi z akcijo, ki jo je začela Gospodarska zbornica SR Slove- 
nije. Delovne organizacije nekaterih gospodarskih panog so na zborih svojih 
predstavnikov odločile, da bodo neposredno prevzele financiranje šol, ki izobra^ 
žujejo strokovne kadre za njihove ožje potrebe. V tem primeru bodo lahko neko- 
liko razbremenjeni občinski, skladi, ki financirajo pretežno večino strokovnih šol. 
Zato je razumljiva formulacija v priporočilu, ki oprošča tega prispevka tiste 
delovne organizacije, ki financirajo strokovne šole same ali v okviru panoge. 
Te delovne organizacije bodo porabile predvidena sredstva v višini najmanj 
1'%> bruto osebnih dohodkov za vzdrževanje lastnih šol, kolikor pa bi bili 
stroški za lastne šole manjši od dogovorjenega prispevka v višini 1 '%>, pa bi te 
delovne organizacije prispevale le razliko. 

Skratka, v celoti vzeto naj bi bilo financiranje šolstva v prehodnem ob- 
dobju urejeno tako, kot je bilo to doslej, deloma pa bi pri strokovnem šolstvu 
skušali že uresničiti težnje zveznega splošnega zakona, ki predvideva jasnejše 
povezovanje delovnih organizacij s strokovnim šolstvom. Pri tem velja poudariti, 
da v nobenem primeru ne gre za kakršnokoli novo obveznost gospodarstva, 
marveč le za bolj sistematično in zavestno obliko prostovoljnega zbiranja sred- 
stev za financiranje izobraževanja strokovnih kadrov. Občinske skupščine bodo 
imele v tem primeru nekoliko olajšano gmotno, obveznost do strokovnih šol, 
vendar pa njihova odgovornoist do medobčinskih skladov ostaja nezmanjšana. 
Ce sredstva, zbrana od delovnih organizacij,, ne bi zadostovala, bodo občinske 
skupščine morale zagotoviti sredstva za normalno delovanje tistih šol, ki se 
financirajo iz medobčinskih skladov. 
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Predloženo priporočilo nima moča zakonskega obveznega predpisa, kljub 
temu pa se v njem zrcali zavzetost, skrb in odgovornost Skupščine za na- 
daljnjo usodo, delo in razvoj strokovnega šolstva v Sloveniji. V trenutnem 
položaju je to tudi edini možni ukrep za ureditev financiranja šolstva do spre- 
jema novega republiškega zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Zato 
v imenu Izvršnega sveta predlagam, da Gospodarski zbor predlagano pripo- 
ročilo sprejme. 

Predsednik Leopold Krese: Hvala lepa. Zeli besedo predstavnik 
našega odbora? (Da.) Prosim. Besedo ima tovarišica Elka Grilc. 

Elka Grilc: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je 
na seji dne 27. decembra 1966 obravnaval predlog priporočila za začasno fi- 
nanciranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967, ki ga je Skupščini 
predložil Izvršni svet. 

V načelni, razpravi je odbor poudaril, da naj delovne organizacije glede na 
to, ida še ni sprejet zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja tudi v letu 
1967, enako kot v letu 1966 financirajo strokovno šolstvo tako, da prispevajo 
vsaj 1 fl/o od svojih bruto oseibnih dohodkov. Odbor se je s predlogom pripo- 
ročila v celoti strinjal. 

V podrobni razpravi je odbor sprejel spremembo v 3. razdelku predlaganega 
priporočila na strani 2, in sicer, da se (besedilo v 4. vrsti, ki, se glasi »ki so jih 
dolžne prispevati« spremeni tako, da se glasi »ki, jih prispevajo«. Odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov je predlog priporočila za začasno 
financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 sprejel in predlaga 
Gospodarskemu zboru, da ga sprejme, upoštevajoč spremembo, ki jo je pred- 
lagal odbor. 

Popravljeni 3. razdelek bi, se glasil: »Občinske skupščine naj skrbijo, da 
bodo v letu 1967 zagotovljena zadostna sredstva za delo strokovnih šol, ki se 
financirajo iz medobčinskih skladov in naj po potrebi prispevajo sredstva iz 
svojih proračunov, če ne bi zadostovala sredstva, ki jih prispevajo delovne 
organizacije v skladu s prvim razdelkom tega priporočila.« Hvala lepa. 

(Predsednik Leopold Krese: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Nihče.) Potem prosim tovariša Lipužiča, da se izjavi glede predloženega amand- 
maja. Se strinjaš? (Da.) Hvala lepa. 

Ker se nihče ne javlja k razpravi, dajem predloženo priporočilo na glaso- 
vanje. Kdor je za to priporočilo', maj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvig- 
nejo roko.) Je kdo proti,? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog priporočila za začasno financiranje strokovnega 
šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 soglasno sprejet. 

Prehajamo na zadnjo, to je 10. točko dnevnega reda, na poslan- 
ska vprašanja. 

Doslej ni bilo poslano nobeno poslansko vprašanje. Zeli kdo postaviti ustno 
vprašanje? (Nihče). 

Ker ne, ugotavljam, da je s tem 'dnevni red seje izčrpan in zaključujem 
dlatnašnaj sejo. Hkrati vam želim srečno novo leto 1967. 

(Seja je bila zaključena ob 13.10.) 
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33. seja 

(27. decembra 1966) 

Predsedoval: Ivo Tavčar, 
predsednik Prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Ivo Tavčar: Začenjam 33. sejo Prosvetno-kulturnega zbora. 
Ugotavljam, da smo komaj sklepčni, svojo odsotnost so opravičili samo štirje 
poslanci: tovarišica Varuda Skodnik, Magda Malovrh, Vida Rojic in Dora Jelenko. 

S sklicem seje predlagani dnevni red razširjam z novo točko, to je z ob- 
ravnavo predloga priporočila o začasnem financiranju strokovnega šolstva, ki 
ga je Skupščini predložil Izvršni svet. Gradivo imate na klopeh. Zato pred- 
lagam za idanašnjo sejo naslednji dnevni red: 

1. odobritev zapisnika 32. seje; 
2. obravnava predloga družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 

1966—1970; 
3. razprava o proračunskih spremembah za leto 1966; 
4. obravnava predloga priporočila o začasnem financiranju strokovnega 

šolstva v SR Sloveniji v letu 1967; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o predstavnikih družbene 

skupnosti v svetih nekaterih zavodov s področja kulture, katerih, ustanovitelj 
je SR Slovenija; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o načinu razpolaganja s sred- 
stvi SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol; 

7. obravnava in sklepanje o predlogih sklepov o ustanovitvi in sestavi, za>- 
časne komisije in začasnega odbora Prosvetno-kulturnega zbora; 

8. poslanska vprašanja. 
Za drugo točko dnevnega reda sem predlagal obravnavo predloga družbe- 

nega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, da bi stalnemu odboru 
na osnovi razprave omogočili še med današnjo sejo sestaviti čimbolj še mnenje 
k predlogu plana. 

Ali ima kdo k predlogu dnevnega reda kakšno pripombo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. 

Besedo želi tovariš Jože Smole. Prosim. 
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Jože Smole: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Predlagam, da se 
v delo. stalnega odbora, vključijo tudi predsedniki začasnih odborov in poma- 
gajo pri izdelavi mnenja k predlogu družbenega plana. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim predsednike vseh odborov, da skrbno 
spremljajo razpravo in seveda tudi v njej sodelujejo ter da po končani razpravi 
pomagajo stalnemu odboru pri sestavi mnenja. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika prejšnje seje. Ima kdo k osnutku zapisnika kakšno pripombo? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, potem menim, da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970. 

Naš zbor daje o predlogu družbenega plana pristojnima zboroma svoje 
mnenje. Prejeli ste poročilo stalnega odbora in vprašam predstavnika Izvršnega 
sveta, če želi predlog še ustno obrazložiti. Prosim, besedo ima tovariš Tone 
Tribušon, direktor zavoda SR Slovenije za planiranje. 

Inž. Tone Tribušon : Tovarišice in tovariši poslanci. Vaš zbor je 
prvi zbor slovenske Skupščine, ki razpravlja o tako pomembnem dokumentu, 
kot je predlog družbenega plana razvoja Socialistične republike Slovenije v letih 
1966—70, ki skupaj s predloženimi zakoni in dokumentacijo predstavlja celoto. 
Ta -dokument je rezultat obsežnega strokovnega dela, pri katerem je razen 
republiškega zavoda za planiranje in republiških sekretariatov sodelovalo nekaj 
strokovnjakov iz raznih področij gospodarstva in družbenih služb. 

V izdelavi predloga plana je značilnih nekaj faz. Rezultat prve faze dela 
so bile parcialne projekcije razvoja posameznih področij, ki pa so izhajale iz 
predrefarmskih pogojev gospodarjenja in si postavljale večkrat preambiciozne 
cilje. Kljub temu pa je rezultat te prve faze dela predstavljal 'dragoceno grar- 
divo pri, izdelavi tega plana. O nekaterih projekcijah je razpravljala tudi Skup- 
ščina in sprejela leta 1964 vrsto stališč in smernic o srednjeročnem razvoju. 
Tak primer so stališča Prosvetno-kulturnega zbora in Republiškega zbora o 
razvoju izobraževanja in vzgoje. 

Drugo faze izdelave plana predstavlja vrsta poskusov Zavoda SR Slovenije 
za planiranje, da izdela celovit koncept razvoja za to srednjeročno obdobje. Ta 
prizadevanja zavoda je spremljala tudi široka razprava strokovnjakov v Iz- 
vršnem svetu, občinah in družbenopolitičnih organizacij ah. Postopno so se 
v reševanju različnih dilem oblikovali vse bolj realistični pogledi, pa tudi nove 
zasnove razvoja naše republike. Zlasti velja to za čas po reformi, ki je zahteval 
drugačne dogovore o ciljih in drugačne rešitve, kot so bili prej zamišljeni. Re- 
zultat te faze dela so bile družbenoekonomske osnove razvoja SR Slovenije do 
leta 1970, o katerih je v maju in juniju razpravljala tudi Skupščina. Skupščina 
je takrat razpravo zaključila s sprejetjem sklepa o smernicah družbeno1-gospo- 
darske politike, ki morajo biti izražene v planu družbenoekonomskega razvoja 
SR Slovenije do leta 1970. 

Na podlagi teh smernic in pobud ter nadaljnjih razprav z občinami, druž- 
beno-političnimi organizacijami in strokovnimi krogi je Zavod SR Slovenije za 
planiranje septembra tega leta izdelal osnutek plana, v katerem so izrazili svoje 
mnenje odbori Izvršnega sveta, ekonomski svet pri Izvršnem svetu in nekateri 
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skupščinski organi. Na podlagi teh pripomb in novih pobud je Zavod SR Slo- 
venije za planiranje izdelal osnutek družbenega plana, ki ga je z nekaterimi 
popravki sprejel Izvršni svet, in ga v tej obliki, predlagal Skupščini. 

Po takem postopku izdelave lahko ugotovimo, da je predlog plana plod 
delovanja dveh organsko povezanih faktorjev, strokovnega in političnega, kar 
je popolnoma v duhu našega družbenoekonomskega sistema. Pri izdelavi tega 
plana smo poskušali upoštevati v največji možni meri osnove sistema družbe- 
nega planiranja, ki jih je v prvem polletju tega leta sprejela zvezna skupščina. 

iz vsega tega bi mogli zaključiti, da predlog plana predstavlja družbeni 
dogovor o ciljih, ki jih naj v določenem obdobju dosežemo, prav tako pa tudi 
dogovor o načinu in sredstvih, ki naj zagotove smotrno pot, 'da dogovorjene 
cilje dosežemo. Dogovor temelji na analizi zakonitosti in faktorjev, ki so vplivali 
na razvoj v preteklem letu, ker hitrost in možnost razvoja v prihodnjem ob- 
dobju v največji meri opredeljujejo osnovne značilnosti materialnih in družbeno- 
ekonomskih pogojev o'b sprejemanju plana. Seveda so upoštevane tudi zakoni- 
tosti in faktorji, ki bodo delovali v prihodnjem obdobju. Predlog plana pred- 
stavlja po našem mnenju dovolj skladno celoto in ziaito ne more biti zibirka 
želja ali, seštevek investicijskih ambicij. Predlog plana računa s svobodnejšim 
delovanjem tržnih zakonitosti in samo iz razlogov dokazane večje smotrnosti in 
zaradi doseganja optimalnejšega razvoja omejuje njihovo delovanje. 

Predlog plana upošteva dejstvo, da v našem sistemu obstoja več samostoj- 
nih nosilcev planiranja, to so delovne organizacije, združenja proizvajalcev, 
občine, republika in federacija. P'ri tem pa ima vsak nosilec planirano svojo 
specifično funkcijo. Predlog srednjeročnega plana je po svojem bistvu in po 
svoji vsebini program izvajanja reforme. Ker gre pri reformi za bistvene kvali- 
tetne spremembe v gospodarskem in družbenem življenju, pridobiva ta plan 
še prav poseben pomen. 

Predlog ima naslednje funkcije: Daje informacijo in orientacijo o razvoju 
in je usmerjevalec za vse samostojne nosilce odločitev, čeprav je formalno- 
pravno obvezen za republiko, ki ga sprejema. Skupaj z dokumentacijo pokaže 
osnovna izhodišča ekonomske politike v naslednjem obdobju, nadalje osnovne 
cilje in smeri razvoja ter sredstva in ukrepe za spodbudo in zagotavljanje 
takega razvoja, ki, so v pristojnosti republike, obenem pa da tudi informacije 
in smernice, na po'dlagi katerih bi delovne organizacije, njihova združenja in 
občine predvsem v lastnem interesu mogle samostojno planirati in samostojno 
odločati, vendar tako, da bi s svojimi odločitvami zagotovili tudi izpolnitev 
osnovnih ciljev republiškega plana. Pri tem predlog računa s posebno značilnimi 
problemi in možnostmi izvajanja reforme v Sloveniji v okviru politike in 
sistemskih rešitev ter drugih pogojev gospodarjenja, ki jih nakazuje in opre- 
deljuje zvezni družbeni plan. Iz vsega tega sledi, tudi koncepcija plana, kot je 
v osnovi razvidna iz predloženih materialov. Osnovni smoter je stabilno narašča- 
nje standarda ob pogoju, da bo produktivnost naraščala po občutno višji stopnji 
kot doslej; 70 °/o porast družbenega proizvoda naj se ustvari z večjo produktiv- 
nostjo, medtem ko je znašal v zadnjih štirih letih vpliv produktivnosti na nara- 
ščanje družbenega proizvoda samo približno 57 °/o. 

V razdelitvi ustvarjenega družbenega proizvoda se zmanjšuje udeležba in- 
vesticij, spreminja njihova struktura in v njej izboljšuje kapitalne koeficiente. 
Prav tako pa nujno računamo na racionalizacijo splošne porabe. Vse to bi omo- 
gočilo večjo osebno porabo, ki. bo na osnovi doslednejše delitve po delu pred- 
stavljala pomemben faktor stalne rasti, produktivnosti dela in razvoja. Večji 
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osebni dohodki pa naj omogočijo tudi financiranje dela določenih potreb, ki so 
se doslej financirale iz družbenih skladov. To mora pospešiti uskladitev dejav- 
nosti nekaterih družbenih služb s stvarnimi potrebami in možnostmi. Vse to 
pomeni po svoji vsebini odločen prehod od ekstenzivnega k učinkovitejšemu 
gospodarjenju, kar je osnovna postavka reforme, ki se ji morajo podrediti vse 
druge naloge družbenega plana. 

Na tej osnovi je oblikovan tudi skupščinski, sklep o smernicah družbeno- 
gospodarske politike do leta 1970, ki dosledno izhaja i.z ciljev družbeno-gospo- 
darske reforme z upoštevanjem značilnih razmer v Socialistični republiki Slo- 
veniji. Predlog plana skuša dosledno v vseh svojih postavkah tako politiko 
ostvariti. 

Osnovne smotre namerava doseči na naslednji konkretni način. Doseči je 
treba največjo možno rast proizvodnje, ki bi bila sicer nižja od tiste v pre- 
teklem razxfobju, vendar dovolj visoka ob upoštevanju stabilnejših gospodarskih 
gibanjih, ki. so eden izmed bistvenih pogojev za kvalitetne spremembe. Pri 
tem je treba uskladiti porabo z rastjo razpoložljivih sredstev, in to tako, da 
se poraba -giblje oelo nekoliko počasneje od rasti razpoložljivih sredstev. Iz 
razlike naj se ustvarijo rezerve, ki naj poleg drugih elementov pripomorejo 
k stabilnejšim odnosom in stabilnejšim gibanjem. V okviru porabe pa mora 
pokrivanje obstoječih obveznosti imeti prednost. Hi,tro gospodarsko rast bi 
morah doseči z boljšo izrabo obstoječih kapacitet, z njihovo modernizacijo ter 
z boljšo izrabo geografskih, surovinskih in drugih prednosti, ki jih ima Sociali- 
stična republika Slovenija v jugoslovanskih in mednarodnih razmerah. 

Modernizacijo pa si seveda ne zamišljamo samo kot modernizacijo proiz- 
vodnih naprav, pač pa v najširšem smislu, in to tako, da vključuje tako pri- 
lagoditev proizvodnega programa zahtevam domačega in mednarodnega trga, 
kot uvedbo sodobne tehnologije in sodobne organizacije dela in poslovanja ter 
ustreznejšo kadrovsko strukturo. Modernizacija je potrebna v vseh dejavnostih. 
Vendar to ne pomeni, da je treiba modernizirati vsako .podjetje, temveč le tista, 
ki, bodo po svojih stroških trajnejše konkurenčna na domačem in svetovnem 
trgu, da bi se na ta način mogla tmajneje in organsko vključevati tudi v med- 
narodno delitev dela. Vse to je tudi osnova za hitrejše in bolj organsko vključe- 
vanje v mednarodno menjavo, kar predstavlja eno izmed najpomembnejših 
nalog tega plana. 

Uresničitev navedenih nalog je ozko povezana z reševanjem nekaterih 
strukturnih problemov. Zato plan posebej poudarja razvoj energetike, da bi 
gospodarstvu zagotovili zadostne količine električne energije in ustvarili pogoje 
za boljše izkoriščanje kapacitet, razvoj prometnega omrežja, ki naj zagotovi 
boljšo prometno povezanost Slovenije s sosednjimi, Območji, kar je pogoj aa 
boljše izkoriščanje prednosti, ki jih Sloveniji nudi njen geografski položaj pred- 
vsem za turizem, tranzit in trgovino. 

Vseh teh zahtevnih nalog plana pa ni mogoče izvršiti brez izboljšanja 
kadrovske strukture in tudi ne brez kvalitetnejšega razvoja raziskovalnega dela 
in njegove večje vključitve v reševanje zamotanih problemov gospodarstva 
in družbenih služb. Zato sta področji izobraževanja in raziskovalnih dejavnosti 
v planu dobili najvidnejše mesto med osnovnimi pogoji razvoja. 

Vse te naloge zahtevajo velike napore tako za področje gospodarstva kot za 
po'dročje družbenih služb. Zavzeli smo stališče, da v prihodnjem obdobju, zla- 
sti pa ne v prvih letih, ni mogoče povečevati, obremenitev gospodarstva, če 
hočemo izpolniti naloge gospodarske reforme, ki jih ta plan precizira in kvan- 
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tificira. To pomeni, da družbene službe v glavnem lahko računajo v globalu 
z naraščanjem sredstev in s skladno stopnjo rasti družbenega proizvoda, pri 
delitvi teh sredstev pa bodo imeli prednost izobraževanje, raziskovalno delo 
in kultura. 

Plan v polni meri spoštuje osnovne postavke družbenoekonomskega si- 
stema, računa z delovanjem izpopolnjenega gospodarskega sistema., s krepitvijo 
tržnih elementov v našem gospodarstvu in selekcijo ter z nadaljnjim razvojem, 
samoupravljanja. Plan ne omejuje pobud delovnih organizacij, temveč nasprot- 
no, soustvarja pogoje za samostojnejše odločanje samoupravnih organov in 
poglabljanje samoupravnih odnosov. Zahteva pa višjo stopnjo organiziranosti 
gospodarstva in družbenih služb kot enega izmed osnovnih pogojev za uspešno 
reševanje problemov in izvajanje nalog tega plana. 

Plan upošteva specifično vlogo republike peri usklajevanju in usmerjanju 
razvoja. Izhaja namreč iz tega, da republika zagotavlja predvsem splošne po- 
goje razvoja, ki so v planu opredeljeni v posebnem poglavju, in boljše pogoje 
za razvoj nekaterih področij, ki imajo za razvoj vsega gospodarstva in za nje- 
govo vključevanje v mednarodno delitev dela poseben pomen. Pri. tem je iz 
predloženega besedila razvidno, da bo republika vedno manj usmerjala razvoj 
gospodarstva z materialnimi sredstvi, in bo vedno manj distributer razvoja. 
Republika bo opravljala svojo usmerjevalno vlogo s spodbujanjem nekaterih 
akcij, z zakonodajno iniciativo na posameznih področjih z dolgoročnim pro- 
gramiranjem določenih področij, s proračunsko oziroma davčno politiko, kolikor 
je to v njeni pristojnosti.; seveda pa tudi s sređstvi, s katerimi sama, oziroma 
njeni skladi razpolagajo. Pri tem je treba upoštevati, da bo< republika razpola- 
gala v tem obdobju saimo še z nekaj nad 4 % družbenega proizvoda, medtem 
ko je v prejšnjem obdobju razpolagala s 6 io/o. V prihodnje bo razpolagala s 5 °/o 
investicijskih sredstev, medtem ko je v prejšnjem razdobju razpolagala s pri- 
bližno 12 °/o teh sredstev. 

Vse to je prišlo do izraza v predlaganih ukrepih in priporočilih na najraz- 
ličnejših področjih, pa tudi v usmeritvi sredstev republike, v planu oziroma 
v spremnih zakonih, ki jih skupaj s planom predlagamo. To pa je tudi konkre- 
ten prispevek republike k realizaciji s tem planom postavljenih ciljev. 

Vse bilance republike temelje na predvidenih razpoložljivih in ne na for- 
miranih sredstvih. Njihova poraba na posameznih področjih je odvisna od go- 
spodarskih gibanj za katera v samoupravnem sistemu nosijo odgovornost vsi 
nosilci odločitev in ne samo republika ali federacija. V tem okviru je treba 
obravnavati tudi posamezna področja 'družbenih služb, ki bodo predmet po- 
drobnejše obravnave v tem zboru. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Na podlagi že povedanega logično sledi, 
da predlog plana obravnava področje izobraževanja, raziskovalnih dejavnosti in 
kulture, na kateri se bom omejil, kot dejavnike 'družbenoekonomskega razvoja. 
To pomeni, da jih ne obravnava kot izolirana področja porabe, kot se je v pre- 
teklosti često dogajalo, temveč kot sestavni del razvoja in kot pogoje zanj; 
vsekakor pa v povezavi z njegovimi potrebami. Prav tako plan ne omogoča 
uresničitev nekih abstraktnih pravic občanov, npr. na področju izobraževanja, 
temveč naj zagotovi pravice občanov, ki so utemeljene z 'družbenimi potrebami 
in med temi predvsem, tiste, ki jih narekujeta naša stvarnost in izvajanje 
reforme. Reforme ne moremo izvajati brez znanja, brez raziskav, uporabe iz- 
sledkov teh raziskav, pa tudi ne brez kulturno razvitih in telesno zdravih 
občanov. 
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Predlog plana upošteva značilnosti dosedanjega razvoja tudi teh področij 
družbenih služb. Kot za gospodarstvo je tudi za ta področja značilen v preteklo- 
sti hiter vendar ekstenziven razvoj. Stopnja ekstenzivnosti in pojavne oblike 
takšnega razvoja so seveda bile po posameznih dejavnostih različne, vendar je 
iz planskega gradiva razvidno, da ta osnovna ugotovitev v celoti velja za vsa 
področja. Ugotavljamo npr., da smo nekatera področja šolstva zelo razširili, 
kljtub temu pa nam manjkajo nekateri profili strokovnjakov, nekaterih pa 
imamo preveč. Prav tako ugotavljamo, da imamo izredno veliko število dijakov 
in študentov, da pa imamo velik osip. Po drugi strani je obseg sredstev stalno 
rasel in glede na razpoložljivi narodni, dohodek že dosegamo razmerja, ki so 
značilna za razvitejše države. Vsekakor so vzroki premajhne učinkovitosti izo- 
braževanja tako programske, kadrovske in organizacijske narave, kot v slabem 
načrtovanju razvoja izobraževanja, v neustreznem sistemu financiranja in pre- 
majhnem vplivu gospodarstva in družbenih služb na njegov razvoj. Pri vzrokih 
ne moremo tudi mimo dejstva, da je tako kot v gospodarstvu tudi tu bila pri- 
sotna avtarkičnost, kar velja posebej za področje višjega in visokega šolstva. 
Naše potrebe po raznih višjih šolah, fakultetah in katedrah bomo morali pre- 
vrednotiti s stališča jugoslovanske in mednarodne delitve 'dela. 

Ob tem pa je potrebno odgovoriti tudi na vprašanje, ki. se vse bolj po- 
navlja, ali naj šola daje strokovnjake s širšim znanjem, ki se naj usposabljajo 
še ob delu, kar ponekod že delajo, ali pa bomo vztrajali na tem, da mora šola 
usposabljati strokovnjake z ožjim strokovnim znanjem, ki imajo v naših raz- 
merah še posebej težave z zaposlovanjem. Iz vseh navedenih razlogov predlog 
plana predvideva, da je večja učinkovitost izobraževanja prvenstvena naloga 
tega razdobja in predlaga pristojnim organom tudi konkretne ukrepe. Republiki 
nalaga, naj izdela dolgoročni program razvoja šol, pripravi izhodišča in predlog 
za racionalizacijo mreže šol druge stopnje in višjih ter visokih šol, uredi racio- 
nalen sistem financiranja in sprejme ustrezne zakone ter druge ukrepe za 
izboljšanje izobraževalnega dela. 

Predlog plana računa, da se bo obseg sredstev iz vseh virov povečal v pri- 
merjavi z letom 1965 za okoli 60—70 *>/o, torej, hitreje kot diružbeni proizvod, 
predvsem pa v zadnjih letih tega planskega razdobja. Republika bo financirala 
poleg objektov po finančnih programih sprejetih v letu 1966 še dograditev 
nekaterih začetih visokošolskih objektov v znesku 4,5 milijarde S »din, sofinan- 
cirala izgradnjo kliničnega centra kot učne baze medicinske fakultete v višini 
6,1 milijarde starih dinarjev in sofinancirala izgradnjo osnovnih šol iz anuitet 
od (kreditov iz preteklih let v višini približno 1 milijarde starih dinarjev. 

Glede stanja na področju raziskovalnega dela je mogoče reči, da je bila 
dosežena v preteklem obdobju precejšnja razširitev mreže raziskovalnih zavo- 
dov, predvsem v delovnih organizacijah. Prav tako se je izboljšalo sodelovanje 
gospodarstva in samostojnih raziskovalnih zavodov. Prav tako je sklad Borisa 
Kidriča dosegel precejšnje uspehe pri spodbujanju in usklajevanju razisko- 
valnega dela v okviru širše zasnovanih razvojnih načrtov. 

Ugotoviti pa je treba, da je blagodejen učinek raziskovalnega dela na naš 
razvoj še vedno pod realnimi možnostmi, ki jih dajejo obstoječi materialni 
okviri. Mreža raziskovalnih institucij je razdrobljena in premalo funkcionalno 
povezana. Programiranje raziskovalnega dela je šibko in premalo povezano z 
dolgoročnejšimi programi razvoja gospodarskih in drugih družbenih področij. 
Ni zagotovljen zadosten vpliv raziskovalcev na ves družbeni razvoj, predvsem 
na njegovo načrtovanje, premalo je zagotovljeno bolj neposredno in samo- 
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upravno odločanje raziskovalcev na oblikovanje znanstvenoraziskovalne poli- 
tike v republiki, iskanje in uporaba raziskovalnih dosežkov je nezadovoljiva, 
šibko je tudi mednarodno sodelovanje na področju raziskav. Sistematična služba 
posredovanja rezultatov raziskovalnega dela je slabo organizirana, načelo jav- 
nosti ni dovolj uveljavljeno, prav tako še niso bile ustvarjene zadostne možnosti 
za razmah raziskovalnega dela na univerzi. Zato predlog plana predvideva 
nekaj ukrepov, >da bi, se odpravila vrsta dosedanjih slabosti in povečala učinko- 
vitost raziskovalnega dela. Pri tem nalaga republiki, naj sprejme in izvaja 
zakonske predpise, da se zagotovi racionalnejša organizacija raziskovalnega 
dela in poraba materilanih sredstev. Pri. tem se republiki nalaga, da v okviru 
realnih možnosti proračuna postopno povečuje delež, ki ga namenja za razisko- 
valno' delo. 

Ko začrtujemo težišče politike na področju kulture, bi želel poudariti, da 
smo v tem delu plana izhajali iz pomena kulture za oblikovanje celovite oseb- 
nosti proizvajalca in samoupravljalca kot odločujočega dejavnika družbenega 
in gospodarskega razvoja. Zato se za prihodnje obdobje še naprej računa s pod- 
piranjem naprednih teženj v amatersiki prosvetno-kultumi dejavnosti in v njej 
z odpiranjem vrat mladini. Težišče pa je na zagotavljanju podpore najvišjim 
kulturnim dosežkom in njihovemu posredovanju čim širšemu krogu občanov. 
Prav tako upoštevamo, da se posamezne kulturne dejavnosti materialno osamo- 
svajajo' zaradi večjega neposrednega interesa občanov in zaradi rasti osebnih 
dohodkov. Ker pa 'druge dejavnosti te možnosti nimajo, ali jih imajo v manjši 
meri, jih je zato dolžna podpirati družba, še posebej glede na njihov družbeni 
pomen. 

Menimo, da je treba v sistemu financiranja kulture uveljaviti, financiranje 
neposrednih nalog in programov in tako krepiti samoupravne odnose tudi na 
tem področju. Iz predloga plana je razvidno, da bo imela kultura poleg izobra- 
ževanja in raziskovalnega dela prednost pri financiranju iz republiških prora- 
čunskih sredstev. Republika bo zagotavljala denar za delovanje kulturnih usta- 
nov, ki so najpomembnejše za nacionalno kulturo in usmerjala, usklajevala ter 
pospeševala kulturni razvoj na območju vse republike. 

Uspešnejši razvoj kulture ovira neizdelan sistem financiranja, se v planu na- 
laga republiki, da do leta 1968 prouči obstoječi sistem ter izdela osnove, to se 
pravi,, načela, kriterije in merila za uveljavljanje bolj smotrnega in stabilnejšega 
sistema financiranja kulturnih dejavnosti, ki naj bi ga uveljavili v prihodnjih 
letih. 

Na koncu bi želel poudariti, da mora že samo sprejetje srednjeročnega plana 
prispevati, k umiritvi gospodarskih gibanj, predvsem pa k naporom za povečanje 
učinkovitosti dela v vseh dejavnostih. Pogled za nekaj let naprej, čeprav iz 
objektivnih in subjektivnih razlogov včasih ni popolnoma jasen, soustvarja 
pri vseh dejavnikih in nosilcih odločitev na vseh ravneh vzdušje za bolj pre- 
mišljeno usmerjanje razvoja posameznih področij in porabo sredstev. 

Zavedamo pa se, da bo za izpolnitev nalog tega plana potrebno takoj po 
njegovem sprejetju izdelati akcijske programe posameznih nalog in področja, 
ki naj pripomorejo k odgovornemu in koordiniranemu 'delovanju vseh dejavni- 
kov. Izvršni svet je na seji, ko je sprejel ta predlog plana, konkretno' zadolžil 
pristojne' republiške organe, da takoj začno s pripravami za sestavo akcijskih 
programov. Hvala lepa. 
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Predsednik Ivo Tavčar: Na današnjo sejo, posebno pa k tej točki, 
sem povabil številne goste, predstavnike Socialistične zveze, Zveze sindikatov, 
Gospodarske zbornice, Zveze mladine, predstavnike vseh skladov z našega pod- 
ročja, in jih seveda prosim, da se udeleže razprave. Kdo želi besedo? Tovariš 
Dane Debič. 

Dane Debič: Dragi tovariši! Predlog družbenega plana je poetično 
sestavljena obveznost i;n hkraiti mucka z žametnim trakom. Traki naj bi pove- 
zovali naša prizadevanja in mucek v vreči, kot pravi slovenski pregovor. 

Pri tem koliko in kako bomo izpolnili planska predvidevanja, ki zadevajo 
področje kulture, me moti premajhen poudarek na domači slovenski literaturi, 
na njeni primarni vrednosti oblikovanja idej njenega humanizma in etike. 
Smatram, da sta humanizem in etika brez dolgoročne idejne vsebine le prazna 
malomeščanska deklaracija. V zadnjem času zasledimo v časopisih mnogo dvo- 
mov potrebnosti moderne slovenske knjige. Vsekakor nam lahko nudi le domača 
knjiga zavestno iskano idejno- humanistično in socialistično etiko. Zato menim, 
da zasluži sodobna slovenska knjiga v planu večjo pozornost. 

Tudi. amaterski kulturni dejavnosti smo naklonih nekaj pesniških besed 
o njenem vrednotenju, o naših prihodnjih prizadevanjih. Najti pa je treba na- 
čine, da to kulturno delo najde svoje mesto na ekranu, v dvoranah in tako 
dalje, da se našega ljudstva poloti vnema za te vrste dejavnosti. Tudi spomeni- 
škemu varstvu se bojda obetajo boljši časi in verjetno je to nujnost, ki jo 
narekuje turizem, da ne bodo lepe ceste samo tranzitna zveza drugih dežel, am- 
pak da bodo množice tujih in domačih turistov kaj gledale in občudovale tudi 
na naših tleh; kulturni spomeniki pa naj domačim popotnikom pomenijo nacio- 
nalno nasledstvo oblikovanj v obdobju dojemljive zgodovine. Vsekakor je 
mnogo stvari, ki se dajo rešiti z denarjem. Mnogo, zlasti v kulturi pa je tudi 
takih, ki se rešujejo z notranjim spoznanjem, da ima samoupravljalec perspek- 
tivnega časa duševnost, ki jo mora načrtno opremljati z duševnimi vrednotami, 
izraženimi v umetniškem in umetniško-idejnem ustvarjanju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš dr. Roman Modic. 

Dr. Roman Modic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da se oglasim v današnji razpravi o dveh stvareh, ki zadevajo dvoje 
poglavij srednjeročnega načrta, ki je predmet današnje razprave. 

Najprej naj se dotaknem znanstveno-raziskovalnega dela v naši republiki. 
Podpiram intencije srednjeročnega načrta, ki zadevajo to področje družbene de- 
javnosti, obenem s pripombami, ki jih je dala skupščinska komisija za razisko- 
valno delo. Te pripombe so vključene v stališča stalnega odbora za proučevanje 
zakonskih predlogov in ste jih dobili obenem z gradivom za to sejo. Ce ste 
pazljivo prebrali stališče tega odbora, ste videli, da so spremembe, ki jih je 
predlagala komisija za znanstveno-raziskovalno delo v večini primerov takšne, 
da na eni strani točneje opredeljujejo nekatera stališča, na drugi strani pa ne 
prejudicirajo delo te skupščinske komisije, ker svojih stahšč v podrobnosti še 
ni izdelala. Pričakujemo, da bo to napravila v bližnji prihodnosti. 

Predvsem bi se hotel ustaviti pri poglavju o finančnih sredstvih, potrebnih 
za delo v prihodnjem obdobju. Menim, da je to vprašanje v planu nekoliko 
nepopolno obdelano. Ce smatramo, da je srednjeročni družbeni plan instrument 
za usmerjanje razvoja naše republike v prihodnjem razdobju, je treba v njem 
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predvideti tudi materialna sredstva, ki naj omogočijo predvideni razvoj. To 
velja zlasti za področje kulture, izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega 
dela. Menim, da bi morali temu dejstvu posvetiti večjo pozornost. Če ste paz- 
ljivo prebrali ustrezno poglavje, ste videli, da so številke, ki so v njem nave- 
dene, po mnenju naše komisije in po mojem osebnem mnenju, optimistične. 
Navedeni so podatki, ki vzbujajo vtis, da dajemo zelo visok odstotek narodnega 
dohodka za raziskovalno delo. Za svojo dejavnost dobivajo sedaj raziskovalne 
organizacije po teh podatkih 1,9% narodnega dohodka. Ta številka pa nas 
lahko zavaja v zmoto, ker predstavlja skupne dohodke raziskovalnih organizacij; 
to se pravi tudi dohodke od postranskih dejavnosti, katere bi morali marsikje 
zavreti. To se pravi, da so všteti dohodki od proizvodnje in 'drugih storitev, ki 
jih opravljajo raziskovalne organizacije, da lahko krijejo osebne in druge iz- 
datke. Če pa upoštevamo le dohodke iz znanstveno-raziskovalnega dela, 
znaša udeležba sredstev za znanstveno-raziskovalno delo v narodnem dohodku 
za leto 1965 približno 1 %. To se pravi, bistveno manj, kot navaja gradivo. 
Naša komisija je imela pripombo, da je treba tudi v tem primeru posredovati 
stvarne podatke. 

Druga pripomba se nanaša na odstotek sredstev, ki jih daje republika iz 
splošnih 'družbenih sredstev za raziskovalno dejavnost. Plan tega odstotka ne 
omenja, bi pa hotel omeniti, da zvezni plan ta odstotek zelo natančno pre- 
cizira in pove, da- mora dajati federacija iz splošnih družbenih sredstev v 
naslednjih 4 letih za znanstveno raziskovalno dejavnost letno v povprečju 
0,2 % narodnega dohodka. Mislim, da je potrebna podobna določba tudi v planu 
Slovenije. Ne vem, zakaj je ta številka izpuščena. Naša komisija in začasni odbor 
insiistirata, naj plan višine sredstev v prihodnjem obdobju opredeli vsaj tako, 
da udeležba v proračunu republike po odstotku v naslednjih letih ne bo manjša, 
kot v letu 1965, se pravi, da naj ta udeležba narašča po dinamiki, kot v pre- 
teklih letih. To je druga stvar, na katero vas opozarjam. 

Naslednja zadeva so investicije v objekte na področju visokega in višjega 
šolstva. Tovariš Tone Tribušon, direktor zavoda za plan nam je povedal, da bo 
republika črpala sredstva za te investicije iz 1,5 % prometnega davka, ki bo na 
novo uveden, in bo do leta 1970 zagotovila 4,5 milijarde starih din. Seveda se 
je v okviru razpoložljivih sredstev težko odločiti za investicije, ki naj imajo 
prednost. Dokončanje vseh objektov namreč zahteva 8,6 milijarde starih -din. 
Gre za vprašanje okusa in prioritete, ki jo lahko tako ali drugače postavimo. 
Naj omenim, da je univerza kot najpomembnejši dejavnik na tem po-dročju 
najnujnejše potrebe v tem obdobju opredelila s 5,2 milijarde. Razlika 700 
milijonov starih dinarjev je lahko za nekoga pomembna, za drugega pa ni. 
Vendar ta razlika obstaja in če bi ji prišteli še najnujnejše potrebe višjega 
šolstva, bi bila verjetno veliko večja. Povem pa, da je težko opredeliti najnuj- 
nejše potrebe. Zadrega pa ni samo v tem, kako naj razdelimo 4,5 milijarde sta- 
rih din, ampak tudi v tem, če se bo ta denar v štiriletnem obdobju sploh natekel. 
Slišali, in čitali smo, da je iz 25% ostanka prometnega davka, ki ga z novim 
zakonom uvajamo, mogoče računati z zneskom 3,4 milijarde starih din. Ne 
vem, če je to točno. V zadnjem času pa sem zasledil, da je še ta znesek vpraš- 
ljiv, kar je baje vodno gospodarstvo zahtevalo, naj se v razporeditvi sredstev iz 
tega prometnega davka upoštevajo tudi njegove potrebe. Zato resno dvomim 
v realnost predlaganega zneska. Na vsak način pa gre pri današnjih predlogih 
za razliko med 3,4 milijarde in pa med 4,5 milijarde starih din, to se pravi 
1,1 milijarde starih din, za katero ni kritja. O tem se v gradivu omenja samo 
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to, da bo treba razliko* pokriti iz proračunskih sredstev republike, ne da bi 
bilo podrobneje povedano, kje, kako in na kakšen način. Skratka, dozdeva 
se mi, da je ta del obrazložitve samo platoničen, in sedaj nima nobene teže in 
vrednosti. Zato bi predlagal, da se v osnutku srednjeročnega načrta konkretno 
navede dograditev najbolj nujnih objektov na področju visokega in višjega 
šolstva tako, da se v njem naštejejo objekti, ki jih bo republika v naslednjih 
štirih letih financirala. Prioriteto objektov naj določi Skupščina po razgovoru 
oziroma s prizadetimi visokimi in višjimi šolami. 

Prav tako opozarjam Skupščino oziroma Prosvetno-kulturni zbor na pro- 
blem, kako zagotoviti del teh investicijskih sredstev že v naslednjem letu 1967. 
Čitali smo, da v prihodnjem letu iz proračunskih sredstev, in iz sredstev, ki se 
bodo nabirala od davka, ki ga uvajamo, ni mogoče za ta namen dobiti nobenih 
sredstev. Omenjam pa, da znašajo skrajno minimalne potrebe univerze, približno 
200 milijonov starih din. Ta sredstva je treba zagotoviti, če hočemo izkoristiti 
zvezna sredstva za gradnjo inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Zveza 
zahteva 50 % participacijo v znesku 150 milijonov S 'din. Najmanj 50 milijonov 
starih 'din pa potrebuje univerza za zavarovanje objektov, ki so v gradnji, da 
se ne bo delala materialna škoda. To se pravi, treba je poiskati vsaj ta sredstva, 
medtem ko smatra univerza, da bi iz ekonomskih razlogov v ta namen pred- 
videli približno 600 milijonov starih din. 

S tem prispevkom k razpravi sem hotel opozoriti na nekatera dejstva zato, 
da bo ta pLan, o katerem naj povemo svoje mnenje, stvarni instrument republike 
za izvajanje njene politike na tem področju v naslednjem obdobju, ne pa samo 
neka deklaracija brez ustrezne materialne osnove. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš dr. Avguštin Lah. 

Dr. Avguštin Lah': Tovariš predsednik, tovariši poslanci in poslanke! 
Programirani razvoj do leta 1970 se za področje kulture nekoliko razlikuje od 
planskih projekcij za proizvodnjo in druga področja. 

Manj je številčnih podatkov, kar pa ne pomeni, da ni v programu vendarle 
kaj konkretno določenega in začrtanega. Zato želim že na uvodu podčrtati, 'da je 
potrebno v tem planskem obdobju do konca desetletja na kulturnem področju 
marsikaj urediti. 

Kulturno življenje naroda je sestavni del našega občega življenja. Zato 
štejem za primerno, da mu namenimo ustrezni del narodnega dohodka in da 
materialni položaj kulture ne bo več togo odvisen od proračuna, to je od vsako- 
kratne delitve samo določenega dela nacionalnega dohodka. Ni moj namen, 
tovariši poslanci, razpravljati o neposredni in posredni povezanosti kulture z 
našim življenjem in napredkom v materialni proizvodnji, ker to ni sporno. 
Kritično bi kazalo premotriti kvečjemu financiranje kulturnih dejavnosti. Tudi 
tu naj bi spregledali vpliv kulture na druga področja in obratno. In prav zato, 
ker smo sreda, procesa gospodarske in družbene reforme, ki spreminja številne 
notranje odnose, je prav, da predviidimo rešitev tudi tega vprašanja. 

Predloženi program razvoja do leta 1970 predvideva namreč v naslednjih 
dveh letih proučitev in pripravo predloga za nov sistem financiranja oziroma 
delitve sredstev za kulturne dejavnosti, ki bi ga v naslednjih dveh letih ures- 
ničili. Pozdravljam to konkretno določilo tudi zato, ker nam hkrati nakazuje 
dolžnost aktivno sodelovati pri uresničevanju tega smotra, da kulturi zagoto- 
vimo enakopravni položaj v naši družbeni stvarnosti. Pri gradivu, ki smo ga 
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prejeli za sejo, je v poročilu odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov dan tudi, spreminjevalni predlog za formulacijo programa v razvoju 
kulture. Tudi v tem predlogu ni številčnih podatkov in je ohranil koncept 
plana. Odbor tega ni mogel spremeniti. Morda imamo pomisleke, da kljub 
prizadevanjem pri sestavi plana nismo pretehtali vseh komponent bodočega 
razvoja. Prepričani smo tudi, da bi mogli najti še boljše rešitve od te, ki jo 
predlaga odbor. V uvoidu spreminjevalnega predloga smo skušali nakazati vsaj 
nekatera izhodišča in motive kulturne politike, zlasti na osnovi zaključkov in 
priporočil Prosvetno-kulturnega zbora v tem in preteklih letih. Tako* smo za- 
gotovili vsaj zvezo med tistim, o čemer je Skupščina že razpravljala in jasno 
obeležila s programskimi projekcijami za prihodnje leto. Zato bom glasoval za 
spreminjevalni predlog in s tem v zvezi za ves program razvoja do leta 1970. 
V njem vidimo tudi nekatera določnejša stališča, na primer odgovornost repu- 
blike za kulturne dejavnosti, ki so pomembne za naš nacionalni okvir. Večji je 
tudi poudarek na odgovornosti dragih družbeno-političnih skupnosti in delov- 
nih organizacij. Odgovornost je seveda poudarjena načelno le, ker je lahko 
uresničujemo na več načinov. Imeli smo za primemo, da to podčrtamo, kajti 
dokler novi sistem ne bo zagotovil resnično uveljavitev samoupravljanja tudi 
v kulturni sferi in to na trdni materialni osnovi, se odgovornosti organov oblasti 
in uprave le ne kaže odpovedati. Takšne težnje pa so tako v kulturi kot v 
šolstvu. Nakazovanje izhodišč kulturne politike z razvojem programov pa naj 
nas opozarja, da to niso le prakticistična vprašanja, temveč tudi naloge ideo- 
loške, izobraževalne in vzgojne narave. Potrebno se nam je zdelo to poudariti, 
ker je prvotni predlog le nekoliko preveč postavil v ospredje samo financiranje 
in določene reorganizacije. Takšna načelna izhodišča pa so nam opora še v enem 
pogledu. V predlogu niso vsa področja enako široka ali poudarjeno obravnavana. 
V tem obdobju seveda tudi ne bomo vlagali enake napore in sredstva v vsa 
področja; toda zdi se mi, da premalo poznamo probleme nekaterih področij. 

Zato je prav, da z ustrezno oblikovanimi stališči omogočimo družbenim 
organom usmerjanje razvoja v vseh zvrsteh kulturne dejavnosti. Vse to pa nam 
pove, da bo v perspektivnem obdobju prihodnjih štirih let v ospredju priprava 
novega sistema financiranja in stimuliranja kulture. To je prioritetna naloga, 
ob kateri bo potrebno še podrobnejše pretehtavanje naših ciljev ali ukrepov. 
Zato sodim, da s takšnim tolmačenjem predloženi plan ustreza, ker omogoča 
reševanje problemov kulture in ji tudi zagotavlja primeren položaj v vsem 
družbenem življenju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Avgust Vižintin. 

Avgust Vižintin: Tovari šiice in tovariši poslanci! Strinjam se s .pri- 
pombami, stališči in konkretnimi, spreminjevalnimi predlogi, ki jih je dal naš 
stalni odbor v svojem poročilu. Predlog družbenega piana je res pomanjkljiv, 
preveč splošen, ne upošteva sistemskih sprememb in končno ne da učinkovitih 
in konkretnih predlogov za rešitev problemov. Takšno je zlasti poglavje »kul- 
turna dejavnost«. Trije najbolj splošni stavki programirajo razvoj, drugi kul- 
ture, govorijo o neskladju med kulturo in 'drugimi dejavnostmi, nadalje, da bo 
družba še vnaprej podpirala kulturo in da je potrebno do leta 1968 proučiti 
sistem financiranja in stabilne finančne vire. V predlogu ni konkretneje obli- 
kovana kulturna politika v celoti in ne po posameznih področjih. Konkretneje 
omenja le razvoj radia in televizije in še tu govori predvsem o zvišanju televi- 
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zijskih naročnikov, kar sploh ni odvisno od plana. Ne omenja pa kulturno- 
vzgojne politike, o kateri smo v našem zboru že govorili. V ilustracijo naj 
navedem stavek v poglavju »Muzeji-«, ki govori takole: »To> bo povečalo število 
obiskovalcev in obenem izboljšalo gmotni položaj muzejskih ustanov.« Ta pro- 
gnoza ni stvarna in v štirih letih po mojem mnenju tega ne bo mogoče doseči. 

Ce se vprašamo, kaj lahko takšen plan na področju kulture spremeni, 
potem lahko mirno rečemo, da zelo malo ah pa nič, zlasti, če upoštevamo izkuš- 
nje pri uresničevanju dosedanjih dolgoročnih ali pa petletnih planov. Ali ta 
plan izraža naše želje? Večkrat smo poudarili, naj plan ne bo samoi zfoir velikih 
želja, ampak naj vsebuje samo predvidevanja, ki smo jih sposobni uresničiti. 
Velikih želja res ni, v tem načrtu, mislim pa, da tudi manjših ni. Večkrat smo 
se vpraševali, kakšen naj sploh bo republiški plan. Ali naj vsebuje le naloge, 
ki jih lahko uresniči samo republika, ali ipa naj plan usmerja tudi razvoj v 
občinah? Vse kaže, da se nismo o tem dovolj jasno dogovorih,, zato1 je plan ne- 
enotno napisan. Nekje so napisane želje, v nekaterih poglavjih pa je zelo kon- 
kreten. Mislim, da plan ne upošteva tega, kar občine so ah bodo načrtovale. 
Menim, cLa je prolblem prav v tem, da občine svojih planov še niso napravile. 
Vsaj za nekatere občine vem, da so imele šele prve pogovore, npr. v Ljubljani. 
Mislim, da bi moral republiški plan, ča naj ima tak značaj, kot ga hočemo, biti 
zasnovan na sprejetih planih občin in ne obratno. 

Nejasnost v kulturi je hujša, kot si jo predstavljamo in povečuje nezaupa- 
nje in apatijo pri kulturnih delavcih. V tej situaciji izgubljamo marsikaj, kar 
ne bi smeli in za kar smo se desetletja prizadevali. Kulturne institucije in 
kulturni delavci čakajo in životarijo brez jasnejših perspektiv. Zlasti v kulturi 
bd morali nekatere stvari načrtovati na 15 ali 20 let. Tako pa stvari niso jasne 
niti za 4 leta naprej, razen morda to, da kaj posebnega ne bomo napravili., ker 
nimamo finančnih, kadrovskih in drugih možnosti. Se več od vseh strani grozi, 
da še tega ne bomo obdržali, kar imamo, čeprav smatramo, da imamo že tako 
relativno malo-, V takih nejasnostih je mogoče z nepravilno rabo orožja, kot je 
reforma, s parolami o ekstenzivnosti, o vedno večji osebni potrošnji na področju 
kulture marsikaj, kar potrebujemo, zmanjšati, prekiniti ah sploh ukiniti. Tako 
na pritmer z Mladinskim gledališčem v Ljubljani; še preden se je začela o njem 
razprava — o njem ni razpravljal niti pristojni odbor mestnega sveta — je že 
padla velika beseda — ukinitev, oziroma je bilo rečeno, naj postane gledališče 
amatersko, kakor da je moč to odrediti ah ukazati. Tu nekateri nimajo nobenega 
posluha, vseeno jim je, ah naj gledališče obstaja ah ne, ah ima obiskovalce, ali 
deluje že desetletja, itd. Odgovor je vedno isti: reforma, denarja ni, ukinitev, 
ali, potrošniki naj sami plačajo. To se dogaja celo v Ljubljani, kjer si domiš- 
ljamo, da smo vendar že premagali nekatera zaostala gledanja na kulturo. 

Kulturjni delavci imamo določene načrte, kako bi izboljšali, kulturno dejav- 
nost na posameznih področjih, samo večkrat jih nimamo nikomur povedati ali 
pa jih resno ne jemljejo'. Konec vsakega leta se pogovarjamo o proračunu za 
tekoče leto, o zniževanju sredstev in podobno. Tako nam mine leto in zopet 
se začne ista pesem. Pri tem ne terjamo vedno samo več denarja, ampak hočemo 
dobiti, kar nam pripada, skratka pričakujemo izpolnjevanje dogovorov. 

Predlog govori o odpravljanju proračunskega sistema in o uveljavljanju 
financiranja neposrednih nalog in programov. Te možnosti so dane že več let, 
in vendar nismo ničesar naredili. Smatram, da celo nazadujemo in da nova 
delitev sredstev, ki smo jo ponekod začeli, ostaja in postaja vedno bolj for- 
malna. Mislim, da nas ne bodo rešila samo stabilna sredstva, čeprav sem pre- 

* 
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pričan, da ni druge rešitve. Hkrati se moramo dogovoriti, kaj bomo razvijali na 
področju kulture. To potrebo smo videli že pri šolstvu, ko smo hoteli z malo 
denarja financirati vse izobraževanje, ki ga imamo. Dejali smo le, naj se sedaj 
ureja, kar mi ne moremo ali še nismo uredili. Sem za hkratno dejanje. Hkrau 
je treba razpravljati o kulturnih dejavnostih, ki jih bomo razvijali in o sred- 
stvih, ki jih bomo za to potrebovali. Tu bi omenil zelo razširjeno mnenje in 
trditev, češ, počakajte, da najprej uredimo šolstvo in zdravstvo, ki sta bolj 
pomembni področji. Ne moremo vsega hkrati, tudi vi pridete na vrsto! Mislim, 
da je to mnenje zmotno! Hkrati, ko urejamo šolstvo, moramo urejati tudi 
kulturo. In še več, ko reformiramo gospodarstvo, moramo urejati tudi vse 
ostalo. 

Ptredsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovarišica Truda Zoher. 

Truda 2 o h e r : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ce 
pogledamo predlog družbenega plana s stališča, kakšno tendenco nakazuje pri 
razipodejitvi posameznih oblik potrošnje, potem lahko zaključim naslednje: rast 
osebne potrošnje, zmanjšanje splošne potrošnje in prenašanje njenih izdatkov 
na osebno potrošnjo, umirjeno naraščanje investicijske potrošnje s posebnim 
poudarkom, da popravimo hibe v njeni strukturi in hitrejša rast rezerv. 

Ce s teh stališč ocenjujem 'družbeni plan, sem mnenja, da so postavljeni 
družbenoekonomski cilji v skladu s težnjami gospodarske reforme. Vseskozi 
se namreč prepleta osnovna misel, da je potrebno vse oblike potrošnje uskla- 
diti z razpoložljivimi sredstvi tako, da bo poraba počasnejša kot rast. Zato 
se mi zdi, da je v načelu ta usmeritev družbenega plana zelo v redu. 

Tovariš Vižintin je malo pred menoj postavil vprašanje: ali ta plan zago- 
tavlja uresničitev naših želja? Mislim, da v tem ni več dileme. Vemo, 'da jih ne 
bo. Sem mnenja, da pa bo plan vseeno uresničil prerazpodelitev nacionalnega 
dohodka. Spominjate se, da smo v Skupščini že večkrat o tem govorili, in naša 
zahteva je s tem predlogom uresničena. Odločili smo se za prerazpodelitev 
nacionalnega dohodka s tem, da bomo krepili rezerve, kajti brez rezerv ni 
stabilnega nacionalnega gospodarstva, od katerega je odvisna tudi stabilnost 
družbene nadgradnje. Predlog pa nas ne more zadovoljiti, v tem, ker ni zagotovil 
prerazpodelitve sredstev za potrebe splošne potrošnje. Ta bitka še ni končana. 
Oglasiti se bomo morali spet takrat, ko nam bodo povedali, koliko denarja 
odmerjajo^ za našo zvrst družbene dejavnosti. 

Ima še eno obrobno pripombo. Mislim, da mi tovariš predsednik dovoli 
povedati nekaj besed o vprašanjih življenjskega standarda. Menim, da je živ- 
ljenjski standard v najtesnejši zvezi z razvojem naših področij. O tem sem 
svoje mnenje povedala že v odboru za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov. Ker pa v poročilu odbora o tem ne zasledim besede, se ponovno oglašam 
k besedi in mislim, da se bodo tudi drugi poslanci strinjali z menoj. 

Strinjamo' se z usmeritvijo predloga plana, naj udeležba osebne potrošnje 
v življenjskem standardu poraste od 67 °/o v letu 1965 na 69 %> leta 1970. To pa 
pomeni, da bomo postopoma prenašali, del splošne potrošnje na osebno' potrošnjo. 
Tu bi priporočili sestavljalou plana, naj se precizneje izrazi. Namreč, bojazen, 

■da bo s tem prizadeto naše področje, je popolnoma upravičena; še posebej če 
upoštevamo, v kakšnem položaju se nahajata prosveta in kultura danes. Raču- 
nati pa moramo še s tem, da bodo najbrž ta področja doživljala še precej 
finančnih pretresov. In če ne bomo dovolj pozorni, se zna lepega dne zgoditi, 
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da bomo tudi izobraževanje financirali iz osebne potrošnje. Zato predlagam, 
naj se v tem delu plana jasno napiše, da se bodo le stanovanja in socialno 
zavarovanje v večji meri kot doslej financirali, iz osebne potrošnje. Menim, da 
je pripomba utemeljena. 

Pripombe, ki sem jih pa imela v zvezi s telesno kulturo, so pa v poročilu 
zajete; zato jih ne bi ponavljala:. Glavna pomanjkljivost se mi zdi namreč ta, 
da kljub temu, da se le 6 l0/o prebivalstva aktivno udejstvuje v telesni kulturi 
in kljub težki finančni situaciji posvečamo preveliko pozornost vrhunskim šport- 
nim prireditvam. Menim, da v.sedanjih materialnih pogojih s temi prireditvami 
nekoliko pretiravamo1. Ne rečem, da se jim moramo popolnoma odpovedati, 
vendar naj bo tudi na tem področju upoštevano načelo, da je treba potrošnjo 
uskladiti z obstoječimi možnostmi.. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi še besedo? Besedo ima tovariš 
Dušan Sinigoj. 

Dušan Sinigoj: Tovarišice in tovariši poslanci. Menim, da je pred- 
videvanje predloga družbenega plana, da se bo letno povečal družbeni proizvod 
V povprečju 7,5 do 8,5 %>, preoptimistično. Zaustavil bi se pri tistem delu 
predloga, kjer je govora o pomembnosti strokovne usposobljenosti delavcev za 
povečanje 'družbenega proizvoda. Ta ugotovitev je pravilna in jo je potrebno 
pozdraviti. Smatram pa, da plan zapostavlja rezervo strokovnih kadrov, ki jo 
v Sloveniji imamo in jo je potrebno izkoristiti. Ugotavljamo sicer, zlasti v zad- 
njem obdobju, da je struktura strokovne usposobljenosti zaposlenih v gospo- 
darstvu nezadovoljiva in je pod jugoslovanskim povprečjem, da pa imamo 
hkrati na 1000 prebivalcev veliko več kvalificiranih kadrov kot znaša jugoslo- 
vansko povprečje. Menim, da bi morali v družbenem planu nakazati rešitev 
tega neskladja, ki je o tem, da bi preusmerjali strokovne kadre iz — da uporabim 
ta izraz — neproduktivnih dejavnosti v produktivne dejavnosti. Tovarišica 
predgovornica je poudarila, da smo jasno nakazali prerazdelitev narodnega 
dohodka v okviru splošne potrošnje, nismo pa jasno določili področij splošne 
potrošnje, ki naj se jim sredstva zmanjšujejo. Mislim, da bi. morali zmanjševati 
sredstva tistim področjem, ki glede na potrebe zaposlujejo preveč delavcev. 
Odpuščene delavce pa bi morah potem preusmeriti v proizvodne dejavnosti. 

Drugo, kar smatram za potrebno poudariti, je to, da je družbeni plan 
področje izobraževanja sicer temeljito obdelal, vendar to kar je napisano, ni 
stvarni program razvoja tega področja do leta 1970, ampak za mnogo daljše 
obdobje. Motijo me določena izhodišča, recimo, da bomo otroško varstvo razvili, 
da bo sposobno zajeti 1,5-krat več otrok kot doslej. Pri tem pa ne vidimo jasnih 
zagotovil za povečanje potrebnih sredstev. Podobno velja tudi za uresničitev 
strukturalnih sprememb znotraj izobraževalnega sistema, ki so potrebne, saj 
tudi plan izredno tehtno dokazuje, da imamo nesorazmerja v poklicih, po stop- 
njah šolstva in tudi znotraj posameznih strokovnih šol. Ne vidimo pa zagotovil, 
kako bomo to reševali. Sicer je rečeno, naj bi v prihodnjih letih o tej problema- 
tiki izdelali analizo in pristopih k reševanju te problematike. V ta namen pa 
bo treba izdelati akcijski program, če hočemo doseči cilje, ki jih plan zastavlja 
na tem področju. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Vlado Golob. 
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Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovo- 
lite, da svoja izvajanja navežem na tisti del uvodne izjave tovariša predsednika, 
ko je dejal, da Prosvetno-kulturni. zbor daje k družbenemu planu svoje mnenje. 
Razumljivo je, da se discipliniram z ustavo in poslovnikom, ki idoločata našemu 
zboru takšno funkcijo. Postavljam pa eno vprašanje! Ali je pravilno, da more 
naš zbor tako minimalno vplivati na razvoj področij, za katera je pravzaprav 
odgovoren. Za sprejemanje družbenega plana pristojna zbora 'bosta, če bo argu- 
mentacija prepričevalna, sprejela nekatere naše spreminjevalne in dopolnilne 
predloge, materialna osnova za njihovo uresničitev pa bo -ostala nespremenjena. 
Mislim, da bi morali pri tem opozoriti, da gre družbeni proces naše demokra- 
tizacije svojo neusmiljeno premočrtno pot naprej. Ta se ne bo kazal samo v 
tem, da bo postavljal pred odgovorne dejavnike vedno večjo odgovornost, temveč 
tudi' v tem, da bo postavljal delavcem na teh področjih vedno večje naloge. V 
zvezi s tem je povsem razumljivo, da je bila razprava na nedavnem sestanku 
vseh predstavnikov mariborskega kulturnega življenja o vprašanjih, ki jih naka- 
zuje družbeni plan, to je v zvezi s kulturo, izredno živahna. Udeležila se ga je 
cela vrsta poslancev in kulturnih delavcev. Razumljivo je, da ljudje, ki zelo 
konkretno gledajo na svoje naloge, niso mogli biti ob podatkih, ki so jim bili 
na razpolago, navdušeni s predlogom družbenega plana. Kritike, ki so padale, 
so bile zelo ostre. V kratkem lahko povem, da so bile predvsem v tem, da je 
del družbenega plana, ki obravnava kulturo, meglen in nekonkreten. 

Uvod I. dela je pravzaprav lepo napisan, vendar je samo deklaracija, ker 
potem ne štedijo konkretizacije. Ni jasnih perspektiv, kam se naj in kako se 
naj stvar razvija, kje bodo sredstva in kakšni bodo kriteriji do naše kulturne 
dejavnosti. Vse kaže, da je ta meglenost verjetno celo zaželena, kajti znano nam 
je, da nekatere naše strokovne službe npr. sekretariat za kulturo in prosveto, 
razpolagajo na določenih področjih z zelo konkretnimi podatki, zelo jasnim 
pregledom, vendar vsega tega ni v planu. Postavlja se vprašanje, zakaj tega 
ni v planu? Ali zato, da bi se dalo, kolikor bi situacija dopuščala, tu najti tiste 
skromne rezerve, ki. bodo na nek način lahko uporabljene konkretneje. 

Mislim:, da to ne more biti neko podtikanje, kajti tega smo pravzaprav 
navajeni, saj smo v naši nedavni praksi doživeli nekaj podobnega. Za majhen 
delež, ki ne predstavlja velike vsote, smo se morah krepko boriti, da smo ga 
lahko konkretno namenih. Denar za te namene ne sme biti neka splošna 
rezerva, temveč ga je potrebno že ob delitvi predvideti za konkretne namene. 
Cilj je torej tak in v praksi pravzaprav, nekaj ni v redu. Mislim, da ne ugo- 
tavljamo prvič, saj je bilo to že večkrat nedvoumno napisano, da problemi so, 
ni pa programov za njihovo rešitev. Ne bi vsega ponavljal, kar sem na zadnjem 
zasedanju govoril. Sedaj me zanima le odgovor na vprašanje, zakaj ni v tem 
duhu sestavljen predlog plana. 

Vprašujem se, kako bomo prenašali financiranje kulture na osebno potroš- 
njo, če npr. ne podpiramo kulturne vzgoje. Ah smo kulturno vzgojo v planu 
sramežljivo obšli, češ da ni pomembna. Vemo pa prav gotovo vsi, ki se kolikor 
toliko ukvarjamo s kulturno dejavnostjo, da brez kulturne vzgoje ne bomo 
mogli, če bi si to še toliko želeli in oe bi osebna potrošnja še toliko narasla, 
povečati zanimanje za kulturne vrednote. 

Nerazčiščena je še vrsta drugih pojmov. Opozoril bi rad na vprašanje regij. 
To je zelo občutljivo vprašanje, ki tudi ni. rešeno, zlasti ne na naših obmejnih 
območjih. Zaradi teh nerazčiščemh pojmov nastaja vrsta sporov in nesorazmerij, 
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zaradi katerih se naša kultura ne more razvijati tako kakor bi se morala. Po- 
stavimo samo kulturni zemljevid Slovenije in bomo videli, zakaj ne. 

Ena izmed značilnosti tega plana je, da pospešuje najkvalitetnejše storitve. 
Kolikor je to na videz žeto imenitna stvar, je pa v resnici zelo dvorezen nož. 
Namreč, pri vsej nejasnosti in meglenosti. lahko vsakdo po svojem okusu pre- 
soja kakovost kulturnih storitev. In tako lahko pridemo na koncu do tega, da 
bomo imeli sredstva samo za najizrazitejše, najvidnejše kulturne storitve, ven- 
dar stvaritve, ki so izključno reprezentančnega značaja, čeprav vemo, da je 
naša kulturna nepismenost velika. Take meglene formulacije imajo seveda lahko 
zelo usodne posle'dice. Gotovo je, da so se kulturni delavci za gospodarsko 
reformo, ko so se seznanili z njenimi smotri, zavzeli. Verovali so, da gre pri 
gospodarski reformi za reformo vsega družbenega življenja. Kaže, da bi težnja 
izpeljati samo gospodarsko reformo, pri čemer bi bila kultura zapostavljena, 
in bi bili potem kulturni in prosvetni delavci še naprej diskriminirani, naletala 
na velik odpor pri vseh delavcih na teh področjih. Ali je naš Prosvetno-kulturni 
zbor na vsa ta vprašanja, ki bodo na terenu vedno pogostejša, pripravljen 
odgovoriti ? 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo še želi besedo«? Besedo ima tovariš Janez 
Kambič. 

Janez Kam bič: V predlogu plana posebno pa pri poglavjih, ki govore 
o kulturi, in izobraževanju, dobi človek vtis, da so navedene predvsem, ugoto- 
vitve, manjkajo pa načrti in predlogu za razvoj v prihodnjih štirih letih. Zato 
omenjam, da bi ibilo prav, kot je nekdo omenil, da bi to navedli v akcijskih 
programih. 

Primer tega je ekstenzivnost šolske mreže. Natančneje bi morali opredeliti 
načrte, določiti like strokovnjakov in ugotoviti kadrovske potrelbe, o čemer govo- 
rimo že pravzaprav štiri leta. Mislim, da bi morah nekoliko bolj poudariti tudi 
pomen štipendiranja in potrebo* po izboljšanju učnih uspehov na vseh vrstah 
šol, če že ne v predlogu tega plana, pa vsekakor v akcijskih programih. Ravno 
tako mislim, da bi bilo koristno varstvo narave bolj konkretno obdelati. 

Na podeželju opazimo, da so nekateri muzeji, občinske skupščine in prej 
celo okrajne skupščine oziroma njihovi sveti večkrat razpravljali o zaščiti pri- 
rode na svojem območju, vendar ni nihče nič ukrenil. Zato zgodovinski spome- 
niki ali naravne lepote izgubljajo na svoji vrednosti; konkretno, obstoji nevar- 
nost, da bodo v nekaj desetletjih propadle keltske ali ilirske naselbine oziroma 
njihove topilnice, če jih ne bomo prej zavarovali. 

V predlogu .piše, da bosta sprejeta dva zakona. Meni.m, da bi bilo primer- 
neje, če bi napisali, da bomo o zakonih razpravljali, ker ne moremo vnaprej 
trditi, da bosta sprejeta. V mislih imam zakon o šolah druge stopnje in zakon 
o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

K virom za financiranje šolstva bi pripomnil to, da ne bi škodovalo, če bi 
v predlogu tam, kjer piše o stabilnih denarnih sredstvih, dodah še zadostna 
sredstva. Namreč, stabilna so bila več ali manj vsa leta, samo zadostna niso 
bila. Nadalje je kot vir financiranja vzgoje in izobraževanja omenjen tudi samo- 
prispevek občanov. Strinjamo se s samoprispevkom občanov, ga pozdravljamo 
in se bomo zanj tudi zavzemali. Menimo pa, naj bi s samoprispevkom financi- 
rali gradnjo* stavb, nabavo opreme ter učil, nikakor pa pe osnovne dejavnosti. 
Učitelje namreč še vedno mnogi ne gledajo z najlepšim očesom in tem manj 
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bi jih gledali, 6e bodo njihove -plače odvisne od samoprispevkov, kar se je 
že dogajalo. 

Dvomim, da bo večje število izobraževalnih skupnosti, kolikor smo jih pred- 
videli, ko smo razpravljali o zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanj a, 
omogočalo bolj smotrn razvoj našega šolstva, kot je bil doslej. Prepričan sem, 
da bo vsaka skupnost pospeševala šole na svojem območju, ki. pa za Slovenijo 
ne bi bile nujno potrebne, ker imamo podobnih več, ki so morda celo kvali- 
tetnejše. 

Prav veseli smo, ko čitamo bodisi v časopisih ali pa v tem planu, da bomo 
gradili hitre ceste, elektrificirali železnice. Se pa strinjam s pripombo, ki jo 
je prej dal tovariš Debič, naj ne bi ta majhen kos slovenske zemlje služil le 
za prehod iz srednje Evrope v Italijo in obratno. Zato menim, da bi bilo potrebno 
hkrati, ko bomo planirali in gradili ceste ter modernizirali železnice, predvi- 
deli tudi gradnjo vseh tistih turističnih objektov, ki bi tujega turista bodisi 
stacionarnega, kot sem čital, ali pa izletniškega, vsaj za pol dneva ali pa za 
en dan zadržali v naši Sloveniji, da bi videl naše prirodne lepote, naše spome- 
nike iz dobe, ko Slovani še niso bili naseljeni, in vse drugo, kar je slovenski 
človek s svojim fizičnim in umskim delom ustvaril in ohranil. 

Menim, da bi morali upoštevati vsa tista pozitivna stališča, ki so vsebovana 
v predloženih materialih, ter mnenja našega Zbora, ko smo prvič razpravljali 
o planu in pa poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš France Štiglic. 

France Stiglic: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Vselej, kadar v našem Zboru sprejemamo kakršenkoli družbeni plan, bodisi 
letni ali pa srednjeročni, nastaja med predlagateljem plana in nami nekakšen 
kratek stik, ki se izraža v očitkih planu, da je meglen, netočen in nekonkreten. 
Danes pa je tovariš Golob1 v zvezi s tem še ugotovil, da ima naš skupščinski 
sistem vendarle pomanjkljivosti, saj naš zbor o planu sploh ne more enako- 
vredno odločati. 

Verjetno je vzrok šibkosti v tem, da zavod za planiranje nima pravega stika 
s Prosvetno~kulturnim zborom, ko sestavlja predlog družbenega plana. Tovariš 
Trijbušon je sicer govoril, o stotinah strokovnjakov, ki so sodelovali pri sestav- 
ljanju plana, izgleda pa, da niso sodelovali, ali vsaj ne dovolj intenzivno, 
poslanci našega Zbora, med katerimi so prav gotovo tudi ugledni strokovnjaki. 
Menim, da so bili pripravljeni sodelovati. 

No, jaz bi povedal nekaj besed o tistem delu plana, ki zadeva razvoj kine- 
matografije. Če soočimo plan s stvarnim položajem, lahko ugotovimo, da plan 
ne izvira iz nekih potrebnih, logičnih in normalnih tendenc razvoja naše kine- 
matografije, marveč, da je sestavljen le iz nekih besed, ki praktično zelo malo 
pomenijo. 

Pri edinih podatkih v dokumentaciji za kinematografijo ugotavlja sestav- 
ljalec plana, da smo že leta 1964 imeli 263 kinematografov in da jih bo 285 
leta 1970. V .preteklem letu pa se je znižalo število kinematografov na 255, in 
z-daj res ne vem, po kakšni logiki, je sestavljalec plana predvidel, da jih bo 285 
leta 1970. Verjetno niti ne gre, če pravilno razumemo stabilizacijo naše kinofi- 
kacije, za to, da bi število kinematografov povečali. Morda bi bilo celo pripo- 
ročljivo, da se število kinematografov zmanjša na dejanske potrebe gledalcev, 
pri čemer naj se upošteva predvsem funkcionalnost kinematografov. Znano je, 
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da je večina naših kinematografov zelo slabo opremljena; zato je pametneje 
dobro opremljati obstoječe kinematografe, kot pa ustanavljati nove in s tem 
slabšati kakovost posredovanja te kulturne dejavnosti potrošniku. V istih šte- 
vilkah se bahamo, da smo po sedežih na število prebivalcev pravzaprav že pre- 
koračili evropsko povprečje. Morda po teh podatkih res, vendar pa mislim, da 
ni vseeno, ali. je sedež fotelj ali lesen stol ah pa navadna lesena koza. Ne gre 
torej samo za neke številke, za neke primerjave, gre verjetno za neke bistvene 
stvari, ki bi jih ta plan moral zajeti. Opredeliti bi moral naloge reproduktivne 
kinematografije, saj gre na leto v Sloveniji, okrog 15 milijonov ljudi v kino, 
in jih gleda 1,7 do 2 milijona domače filme. Prav sedaj, ko je televizija prešla 
svoj zenit in se gledalec vendarle spet vrača tudi k drugim kulturnim posredni- 
kom, predvsem tistim, ki mu ustvarjajo dojem predstave, bi morali konkretneje 
določiti program normalnega, zdravega, predvsem pa kompletnega izgrajevanja 
kinematografske mreže. Uresničevali bi ga s sredstvi komun in z akumuliranimi 
sredstvi nekaterih kinematografov, ki se zdaj ne prelivajo nikamor. Potrebni 
pa so napori tudi drugih dejavnikov, tudi republike, če je film zanjo družbeno 
interesanten in pomemben. Morala bi odločnje ter jasneje usmerjati to pod- 
ročje, kot je delala doslej. 

Glede filmske proizvodnje piše v družbenem načrtu: »Filmska proizvodnja 
si bo v nadaljnjem obdobju ob združenih kapacitetah in ob finančnem sodelo- 
vanju sklada za pospeševanje filmske proizvo'đnje prizadevala letno proizvodnjo 
5 celovečernih in 16 kratkih filmov.« Bralec najbrž postane ob besedah »združene 
kapacitete« silno ponosen; če pa bi. danes te združene kapacitete nekoliko ana- 
liziral, bi pa videl, da so te združene kapacitete take: Filmservis je v razprodaji 
in sploh še ne vemo, ah bo slovenski film svojo materialno-tehnično bazo lahko 
obdržal. Moral bo najbrž v svoje breme odkupiti to', kar je od leta 1945 ustvar- 
jal s svojimi napori in z združenimi sredstvi. Materialno tehnično bazo je 
kasnejša produkcijska dejavnost Filmservisu zapravila, kot je zapravil na isti 
način milijardo Triglav-film. To se pravi, da besedi »združene kapacitete« 
praktično ne pomenita ničesar, in je usoda materialne baze slovenskega filma 
v prihodnjem letu in kasneje iprav zdaj popolnoma nejasna. 

Kot odgovor na to odprto vprašanje bi moral predlog plana jasneje oprede- 
liti družbeni interes do filma. Dejstvo je, da nobena proizvoidnja, tudi naša 
ne, ne more živeti leta in leta pri dveh ali treh filmih. Takšna proizvodnja ne 
more biti rentabilna. Zato ji je treba določiti nek življenjski minimum, ki bo 
rentabilen glede na sredstva, glede na kadre, predvsem pa glede na svoj namen. 
Mislim torej, da bi v tem srednjeročnem planu morah ob možnostih sklada za 
financiranje filmske proizvodnje ter ob drugih financerjih predvsem -poudariti 
vlogo republike. Kajti, besede plana, da si bo proizvodnja prizadevala, so zame 
močno svetopisemske, saj si kar naprej prizadevam in se še tudi drugi prizade- 
vajo, pa nikamor ne pridemo. 

Smatram torej, da bi morali v odstavkih, ki govore o kinematograf i j i, ven- 
darle povedati, kakšna bo usoda kinematografije v prihodnjih letih — ah sploh 
bo, ah pa je ne bo več. 

Predsednik Ivo Tavčar: 2eh še kdo razpravljati? Prosim, besedo žeh 
poslanec Jože Smole. 

Jože Smole: Predlagam v metodološkem pogledu, da bi tovarišace in 
tovariši poslanci, ki so razpravljah, dah konkretne predloge našemu odboru, da 
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bi jih lahko vključili v mnenje. Sicer se mi zdi, da bo nemogoče v kratkem 
roku, ki nam je dan, izdelati mnenje, ki ga moramo predložiti Prosvetno-kul- 
turnemfu zboru. 

Predsednik Ivo Tavčar: Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.40 in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Predlagam, da bi mnenje zbora v zvezi z 
obravnavo srednjeročnega načrta sprejemali, pri koncu današnje seje, ko ga bo 
pripravil stalni odbor, in da zdaj nadaljujemo s 3. to čk o dnevnega reda, 
z razpravo o proračunskih spremembah za leto 1966. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slo- 
venije za leto 1966 ste prejeli; hkrati vam je bil poslan tudi predlog odloka o 
začasnem financiranju republiških potreb v I. trimesečju prihodnjega leta. Za 
svojega predstavnika je Izvršni svet določil tovariša Vinka Maroška, pomočnika 
republiškega sekretarja za finance. Ali želi tovariš Marošek dati uvodno obrazlo- 
žitev? (Da.) Prosim. 

Vinko- Marošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslancil 
Počasnejša rast proizvodnje in prometa od tiste, ki je bila predvidena za letošnje 
leto, je povzročila tudi nižjo realizacijo dohodkov republiškega proračuna. 
Izvršni svet je že v prvem polletju ugotovil, da dohodki republiškega proračuna 
ne pritekajo v skladu z dinamiko po sprejetem proračunu. Zato je bila že v 
maju na podlagi 130. člena zakona o financiranju družb eno-političnih skupnosti, 
v SR Sloveniji začasno zmanjšana potrošnja sredstev republiškega proračuna 
za 5 ">/o, in sicer različno po posameznih dejavnostih in namenih. S temi. ukrepi 
je bilo financiranje usklajeno z razpoložljivimi sredstvi; seveda so pri tem 
ostali odprti zlasti problemi, ki izhajajo iz neenakomernega priliva dohodkov. 

Pri oblikovanju dohodkov republiškega proračuna je potrebno- poudariti, 
da bo prispevek iz osebnega dohodka realiziran za okoli 7 %> nižje, kot je bilo 
predvideno. Kot temeljni razlog za izpad prispevka od osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja je v previsokem predvidevanju, in to predvsem zaradi 
večjega odvajanja tega prispevka v druge republike po kraju stalnega prebivali- 
šča delavcev. 

Čeprav so gospodarske organizacije po obračunih za 9 mesecev letošnjega 
leta dosegle ugodne finančne rezultate, pa so se izplačila osebnih dohodkov 
gibala nekoliko pod predvidevanji. Taka gibanja so povzročili ukrepi kreditne 
politike, ki so terjali večje lastne naložbe v obratna sredstva, in usmeritev 
gospodarskih organizacij v oblikovanje sredstev za modernizacijo proizvodnega 
in tehnološkega procesa. Samo pri prispevkih iz osebnega dohodka bo izpad 
okoli 1 550 000 000 starih "dinarjev, kar je okoli 3,5'% vseh sredstev republiškega 
proračuna. 

Pomemiben izpad je predviden tudi pri republiškem prometnem davku od 
prodaje blaga na -drobno. Predvideno j-e bilo, -da -bo ta davek realiziran v višini 
6 570 000 000 starih idinarj-ev, dejanska realizacija pa bo znašala največ 
5 100 000 000 sitarih idinarjev. To pomeni, da bo pri tem dohodku i^p-a-d okoli 
1 470 000 000 ali 22 ~°/o od planiranega zneska. 
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Delni vzrok za tak izpad maloprodajnega davka je v tem, ker je zvezna 
skupščina konec leta 1965, torej po sprejetju republiškega proračuna, spreme- 
nila temeljni zakon o prometnem davku v tem smislu, da se republiški prometni 
davek ne plačuje v primerih, kadar proizvajalci in trgovina na debelo proda- 
jajo blago neposredno velikim potrošnikom. 

Eden izmed pomembnih vzrokov za slabo realizacijo republiškega malo- 
prodajnega davka je tudi znaten odliv kupne moči našega prebivalstva izven 
republike, predvsem v sosedne države. Pri tem velja omeniti, da se pri uvozu 
raznih tehničnih predmetov preko trgovine plačuje zvezni, republiški in občin- 
ski prometni davek, nasprotno pa se pri. uvozu po občanih plačuje le zvezni 
prometni davek. S predvidenimi spremembami zveznih predpisov bo vprašanje 
plačila občinskega in republiškega prometnega davka zadovoljivo rešeno le pri 
uvoziu osebnih avtomobilov. V tej zvezi bo republiški sekretariat za finance 
nadaljeval z razpravami in predlogi o teh vprašanjih pri zveznih organih. 

Toda vse to je gotovo le ena stran problema. Nič manj važno ni namreč 
vprašanje ustrezne intervencije z uvozom na našem tržišču, seveda ob znatno 
večji elastičnosti trgovine. Poleg tega pa bo morala sprejeti ustrezne sklepe 
tudi naša industrija, predvsem v smeri zniževanja proizvodnih stroškov. 

Problem realizacije prometnega (davka in predvsem njegovega gibanja pa 
je mnogo širši. Težko bi že sedaj navajali argumentirane zaključke, ker za čas 
po reformi še nimamo konkretne analize strukture osebne potrošnje v novih 
pogojih. Dejstvo pa je, da vrsta elementov kaže, da prihaja do sprememb v 
potrošnji dobrin, ki so obremenjene s tem davkom. Tu mislimo predvsem na 
določene premike v potrošnji v korist uslug, kot so povečane stanarine, komu- 
nalne storitve, ob sočasnem povečanju hranilnih vlog in znižanju potrošniških 
kreditov. 

Delež republike na zveznem prometnem davku je sorazmerno ugodno reali- 
ziran in bodo plačila za okoli 5'% večja od planiranih. To dokazuje, da v prodaji 
raste delež tistih proizvodov, od katerih se plačuje le zvezni, ne pa tudi republi- 
ški prometni davek, kot so bencin, nafta in uvoz proizvodov po občanih, kjer 
se republiški prometni davek ne plačuje. 

Tudi sodne takse v gotovini, denarne kazni in drugi dohodki bodo realizi- 
rani v večjem znesku, kot je bilo prvotno predvideno. 

Skupaj bodo znašali dohodki republiškega proračuna 45 milijard 780 mili- 
jonov S'din, kar je za 1 milijardo 853 milijonov manj, kot je bilo predvideno 
po prvotnem planu. 

S predloženim zakonom se bistveno ne spreminja struktura potrošnje sred- 
stev republiškega proračuna za leto 1966. Dejansko gre le za uskladitev potroš- 
nje z razpoložljivimi sredstvi. Osnova za spremembo razporeditve sredstev je 
bilo začasno zmanjšanje potrošnje sredstev republiškega proračuna za leto 1966, 
ki jo je sprejel Izvršni svet Skutpščine SR Slovenije spomladi letošnjega leta. 
Izvršni svet in pristojni republiški organi so že tedaj proučili možnosti za zni- 
žanje posameznih postavk republiškega proračuna za leto 1966. Ugotovljeno je 
bilo, da so na vseh področjih zniževanja potrošnje izredno boleča, ker so bila 
sredstva že angažirana po odločitvah samoupravnih organov in po ustreznih 
predpisih Skupščine ter drugih pristojnih organov. Prav zaradi tega tudi niso 
mogle biti izvršene bistvene spremembe v strukturi proračunske potrošnje v 
tem letu. Spremembe v delitvi so nastale le zaradi kritja najnujnejših obvezno- 
sti na področju socialnega varstva, priznavalnine, razlike osebnih dohodkov zapo- 
slenih borcev NOV in stroškov zdravstvenega zavarovanja kmetov-borcev. Te 
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obveznosti, so sprejete z republiškimi zakoni in jih ni mogoče zniževati brez 
spremembe teh zakonov. 

Skladom s področja prosvete, kulture in znanosti se zmanjšujejo sredstva 
v okviru splošnega zmanjšanja sredstev republiškega proračuna za leto 1966, 
to je za 4%. Sredstva za financiranje dejavnosti zavodov s področja kulture 
so bila znižana za 44,9 milijona, kar predstavlja nasproti 1 milijardi 217 mili- 
jonov v prvotnem proračunu le 3,6 °/o. 

Izvršni svet je večkrat razpravljal o problemih sklada SRS za. šolstvo ozi- 
roma o problemih financiranja zavodov preko tega sklada. V eni izmed teh 
razprav je bilo sklenjeno, da je treba skladu za šolstvo pri predvideni 95 fl/o 
realizaciji dohodkov republiškega proračuna zagotoviti dodatna sredstva v višini 
156 milijonov S 'dinarjev za reševanje najnujnejših problemov na univerzi. V 
ponovna razpravi dne 28. 9. 1966 je Izvršni svet naročil skladu za šolstvo, naj 
zniža zahtevek za dodatna sredstva. Pri 95 °/o realizaciji bi znašal izpad dohod- 
kov tega sklada 435 milijonov, pri 96 % realizaciji, pa bo le 338 milijonov S di- 
narjev, tako da bo sklad dobil 97 milijonov več sredstev, kot je bilo predvideno 
ob sprejemanju ukrepov za začasno zmanjšanje potrošnje sredstev republiškega 
proračuna. Razlika je torej 59 milijonov S dinarjev. To razliko z rebalansom ni 
bilo mogoče pokriti, pač pa bo treba ta znesek upoštevati pri sestavljanju 
proračuna za leto 1967 kot obveznost do sklada iz leta 1966. 

Za sodelovanje republike pri financiranju gradnje osnovnih šol je bila v 
proračunu za leto 1966 predvidena 1 milijarda 300 milijonov S dinarjev. Ta 
sredstva se s predlogom rebalansa znižujejo za 130 milijonov. Znižanje bo krito 
z neangažiranimi sredstvi pri Splošni gospodarski (banki v višini 65 milijonov, 
ostanek 65 milijonov pa iz proračuna za leto 1967. Ker se bo financiranje grad- 
nje nekaterih šol zavleklo v leto 1967, znižanje pri financiranju ne bo povzro- 
čilo bistvenih problemov. 

V predlogu rebalansa republiškega proračuna so predvidena tudi sredstva, 
ki naj bi. jih republika kot svoj prispevek plačala za delno kritje stroškov za 
socialno zavarovanje svobodnih umetnikov za leti 1965 in 1966 v višini 95 in 
pol milijona S 'dinarjev. Ta sredstva so posebej izkazana v tabeli B 6, tako kot 
so bila posebej prikazana na strani 4 obrazložitve k prodlogu 'proračuna za leto 
1966. Zakon, ki naj bi dokončno uredil to vprašanje, bo Izvršni svet še predložil 
republiški skupščini. Glede na navedeno naj bi poleg že plačanih 35,5 milijona za 
leto 1965 plačala republika 60,2 milijona za leto 1966 kot enkratno pomoč, ozi- 
roma svoj delni prispevek za socialno zavarovanje svobodnih umetnikov, ne da 
bi pri tem prejudicirali, predvideno zakonsko ureditev. 

Tovarišice in tovariši poslanci! S predlogom rebalansa republiškega prora- 
čuna za leto 1966 so rešeni le najnujnejši problemi v financiranju republiških 
potreb. Ostali so torej odprti vsi tisti problemi, ki so bih nerešeni že ob spreje- 
manju proračuna za leto 1966, kot so nepokrite obveznosti, za benificirane pokoj- 
nine borcev NOB v letih 1965 in 1966, obveznosti iz negospodarskih investicij 
iz leta 1965 in drugi. O vseh teh problemih je republiški, sekretariat za finance 
izčrpno seznanil republiško skupščino v mesecu septembru z informacijo o obli- 
kovanju in razporeditvi proračunskih sredstev družbeno-političnih skupnosti v 
SR Sloveniji za leto 1966 in 1967. Za rešitev teh problemov so Skupščini Slove- 
nije že predloženi predlogi nekaterih predpisov, drugi pa bodo še predloženi, 
hkrati s predlogom republiškega proračuna za leto 1967. 

Čeprav je bilo financiranje republiških potreb v letu 1966 globalno usklajeno 
z oblikovanimi sredstvi, pa so med letom nastajali resni problemi pri pravo- 
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časnem zagotavljanju sredstev. Neskladja nastajajo predvsem zaradi tega, ker 
prejema proračun sredstva za nazaj, zagotavljati pa jih mora v glavnem vsem 
koristnikom vnaprej. To pomeni, da se bo v letu 1967 še posebej zaostrilo vpra- 
šanje obratnih sredstev za te potrebe, ker v novih 'pogojih kreditne politike 
ne bo mogoče iskati izjemnih rešitev, ki bi prizadele osnovne pogoje poslovanja 
gospodarskih organizacij. 

Predsednik Ivo Tavčar: Hvala. Prejeli ste tudi poročilo stalnega od- 
bora, zato ga ni treba brati in lahko preidemo k razpravi. Kdo želi besedo? 
Dovolite mi, da sam posežem v razpravo. Nekako z zadovoljstvom lahko spreje- 
mamo nekatere izjave predstavnika Izvršnega sveta v zvezi z vprašanji, ki jih je 
načel v svojem poročilu naš stalni odbor. 

Tako bo Izvršni svet svoj sklep, ne samo obljube, da bo zagotovil dodatnih 
156 milijonov S dinarjev, izvršil s tem, da je deloma ta sredstva že zagotovil s 
povečanjem udeležbe republiškega sklada za šolstvo od 95°/o na 96'°/o in z 
dodatnimi sredstvi., ki naj bi jih zagotovil iz sredstev republiškega proračuna 
v prihodnjem letu, vendar kot obveznost iz preteklega leta. Mislim, da je prav,, 
da to poudarimo. 

Zagotovil bo tudi manjkajoča sredstva za gradnjo osnovnih šol; pri tem 
bi pa vendarle opozoril, da dvomim v natančnost zagotovil, da zdaj pri. tem ni 
težav, ker je iz poročila Splošne gospodarske banke razvidno, da ima že dva 
meseca za okoli 200 milijonov S dinarjev vloženih računov, ki pa so neplačani,, 
ker je proračun v zaostanku z dotokom sredstev za 300 milijonov S dinarjev.. 
Mislim, da so ti podatki resnični in dokazujejo težave, ki jih ima banka, ker ne 
more poravnati računov. 

Zelo me veseli, da je končno razrešen spor glede zavarovanja samostojnih 
umetnikov; seveda le praktično, pravno pa še ne. Sredstva, ki smo jih predvi- 
deli v proračunu, bomo vsaj ob koncu leta dali v namen, za katerega smo 
predvideli, da jih bomo uporabili. Zdaj so v spremembi proračuna tudi namen- 
sko izkazana, tako da tudi zaradi tega ne bo kakšnih nepotrebnih spotikljajev. 

Opozoril bi, le še na četrto vprašanje, na posebno vlogo, ki jo je tudi Skup- 
ščini poslalo Slovensko narodno gledališče. To je bilo sicer letos posebno ugodno 
obravnavano, ker mu niso bila zmanjšana sredstva za 4 %>, kot vsem drugim, 
ampak le za 0,7 '°/o; to je vsekakor dokaz, da skuša republika prav SNG nekako 
bolje obravnavati, kljub temu pa SNG zagotavlja, da bo imelo letos 60 milijo- 
nov S dinarjev izgube. Zlasti pa zahteva za prihodnje leto izredno visoke dajatve 
republike. Spričo tega bi bilo prav, če naš zbor naroči republiškemu sekreta- 
riatu za prosveto in kulturo in Izvršnemu svetu, da podrobno proučita položaj 
SNG in da v zvezi s sprejemanjem proračuna za prihodnje leto posebej obrazlo- 
žita njegov položaj in morebiti predlagata tudi ukrepe, ki so potrebni, da se 
zagotovi dejavnost te ustanove, ki je gotovo med vrhunskimi ustanovami na 
kulturnem področju. Vsekakor mora SNG dobiti jasen odgovor. 

Na koncu bi opozoril še na nekaj: v začetku leta smo sprejemali finančne 
programe za določene gradnje na našem področju. Podatki kažejo, da se ti 
finančni programi zelo slaibo izpolnjujejo; v najboljšem primeru je bilo vlože- 
nih sredstev za te gradnje samo 60 '%>, v najslabšem pa oelo samo 30 %>. Želel bi, 
da se taka praksa ne nadaljuje, kajti sicer človek zdvomi nad vrednostjo lastnih 
sklepov in dobiva nekako dva obraza; enega za javnost, 'drugega pa za lastno 
potrebo. Tako nastajajo razkoraki med sklepi in med njihovo izvedbo, kar ni 
ugodno ne za ugled republike, še manj pa seveda za tiste, ki so pri tem nepo- 
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sredino prizadeti. Zato bi prosil, da se usoda teh finančnih programov ne 'bi 
nadaljevala tudi v prihodnjem letu, da bi jih, kot letos, prenašali v leto 1968. 
Sicer pa prosim, da predstavnik stalnega odbora prebere predlog mnenja, ki; 

naj ga naš zbor sprejme k predlogu republiškega rebalansa za leto 1966; prosim, 
poslanec Avgust Vižintin. 

Avgust Vižintin: Stalni odbor je pripravil naslednje mnenje: 
Predložene spremembe zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem pro- 

računu) za leto 1966 so odraz uskladitve proračunske porabe s pričakovano 
realizacijo dohodkov republiškega proračuna. Sredstva, razporejena v proračunu 
SiR Slovenije za leto 1966, so bila začasno zmanjšana že v maju 1966, ko jih je 
Izrvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim odlokom znižal globalno za 
5®/o, vendar različno po posameznih namenih oziroma uporabnikih. 

Z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR. Slovenije so bila med drugim 
znižana tudi sredstva, s katerimi republika sodeluje pri gradnji osnovnih šol, 
in sicer za 10 %>, torej občutno več, kot je bilo povprečno znižanje. S pred- 
loženim rebalansom so dohodki republiškega proračuna znižani za 4®/o, kar 
pomeni 1 °/o manj od znižanja, ki je bilo 'določeno z odlokom Izvršnega sveta, 
oziroma 5 270 000 N dinarjev več sredstev v republiškem proračunu. Kljub 
temu pa je 10 ®/» znižanje sredstev, s katerimi, republika sodeluje pri gradnji 
osnovnih šol, ostalo v predlogu rebalansa republiškega proračuna povsem ne- 
spremenjeno. Ob tem zbor postavlja vprašanje, kako bo republika zagotovila 
manjkajoča finančna sredstva, če za 10 % zmanjšana vsota ne bo zadostovala 
za pokritje vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodb, podpisanih med Splošno 
gospodarsko banko in občinskimi skupščinami kot sofinancerji gradnje osnov- 
nih šol. 

Ob opisanem nesorazmernem znižanju sredstev, s katerimi republika sode- 
luje pri gradnji osnovnih šol, zbor izraža zaskrbljenost tudi glede nadaljnjega 
poteka gradnje osnovnih šol. Hkrati meni, da znižanje sredstev ne sme vpli- 
vati na to, da bi se sredstva, ki se nabirajo z odplačili anuitet, nenamensko 
uporabljala za pokrivanje primanjkljaja, do katerega lahko pride zaradi zni- 
žanja proračunskih sredstev, ali, pa da bi se z njimi odplačevale prekoračitve 
gradbenih stroškov. 

Udeležba sklada SR Slovenije za šolstvo pri dohodkih republiškega pro- 
računa ostaja s predlogom rebalansa sicer nespremenjena, vendar spravlja le 
96 fl/o realizacija republiškega proračuna sklad SR Slovenije za šolstvo v zelo 
težak finančni položaj. Občutno znižanje sredstev, ki bi jih visokošolski zavodi 
morali dobiti po -merilih sklada, je nekatere zavode prizadelo v tolikšni meri, 
da odklanjajo podpis pogodb s skladom in zahtevajo odločitev Skupščine SR 
Slovenije kot to predvideva temeljni zakon o zavodih. 

S sklepom sestanka Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije v juniju 1965 
je bilo skladu zagotovljeno, da bo ob rebalansu republiškega proračuna dobil 
156 milijonov S'din, s katerimi bi vsaj delno lahko pokril najnujnejše zahteve 
prizadetih zavodov. Ker zbor ugotavlja, da predloženi rebalans republiškega 
proračuna tega ne upošteva, se postavlja vprašanje, kako naj sklad SR Slovenije 
za šolstvo izpolni svoje z zakonom določene naloge. 

V okviru sredstev za splošne republiške potrebe za leto 1966 so v rebalansu 
izkazana sredstva v višini 955.000 N din, ki, jih je republika namenila za so- 
cialno zavarovanje svobodnih umetnikov za leti 1965 in 1966. Zbor priporoča, 
naj se ta vsota takoj uporabi za sofinanciranje socialnega zavarovanja svobodnih 

17* 
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"umetnikov, da bi bil s tem pokrit del njihovih obveznosti do socialnega za- 
varovanj a. 

Predsednik Ivo Tavčar: Čeprav iz obrazložitve predstavnika Izvršnega 
sveta sledi, da so nekateri problemi vsaj predvidoma rešeni, vendar mislim, da 
nič ne moti, če sprejmemo predlagano mnenje, ker v bistvu izhajamo iz dejan- 
skega stanja. 

Prosim, tovariš Mirko Tušek želi besedo. 

Mirko Tušek: Tovariši poslanci! Dovolite, da se takoj po tem ko so 
bila posredovana stališča odbora, oglasim h kratki razpravi. Rad bi namreč 
pojasnil, da je 156 milijonov S dinarjev, o katerih je govora, že delno vezanih 
po sistemu razdeljevanja sredstev, ki ga uporablja republiški šolski sklad, 
namreč za 1 °/o višja realizacija pomeni že tudi avtomatično razdelitev te re- 
alizacije. Sklad je namreč sklenil pogodbe z vsemi zavodi, katerih dejavnost 
financira na tak način, da jim je zagotovil 95 °/o realizacijo; hkrati pa se je 
zavezal, da višja realizacija od 95% pritiče, kot sem že omenil, avtomatično 
tudi vsakemu posameznemu zavodu. 

Zaradi tega me sicer zadovoljuje do neke mere pojasnilo predstavnika Iz- 
vršnega sveta tovariša Vinka Maroška, da bodo skladu še dodana sredstva v 
razliki od višje realizicije, se pravi razlika med 97 in 156 milijoni, vendar 
pa z vsoto 59 milijonov le ne bo mogel rešiti nekaterih problemov, ki jih je 
obravnaval na zadnji seji. 

To govorim pravzaprav samo zaradi tega, ker bi rad, da bi Prosvetno-kul- 
turni zbor registriral, da ne gre za 59 milijonov, ki naj jih dobi šolski sklad 
še v prihodnjem letu kot obveznost iz preteklega leta, ampak da gre za vsoto 
65 milijonov. Gre torej za skromno razliko' 6 milijonov, s katerimi bi pa moral 
sklad izpolniti določene obveznosti, ki se bodo lahko' dokončno ugotovile po 
končanem letnem poslovanju sklada in posameznih zavodov. 

Predvsem imam v mislih financiranje italijanskega in dvojezičnega šolstva, 
ki. je sistemsko tako urejeno, da daje republiški sklad 50 °/o razliko na podlagi 
končnih letnih obračunov. Po sedanjih obračunih ugotavljamo, da bo ta razlika 
znašala vsekakor več kot 96 %>, ki jo lahko financiramo zaradi realizacije re- 
publiškega proračuna. 

Hkrati omenjam tudi to, da je moral sklad prav tako posebej financirati 
še dejavnost štirih zavodov s področja posebnega šolstva, in to v skladu s sta- 
lišči, ki so jih sprejeli skupščinski zbori. To je tudi spremenilo kalkulacijo, 
na kateri je slonel predlog upravnega 'odbora sklada spomladi oziroma poleti, se 
pravi 156 milijonov S dinarjev. 

Zato predlagam, da se na današnji seji zbora registrira dodatna poraba 
republiškega sklada za šolstvo in sicer ne 59, ampak 65 milijonov S dinarjev. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič, član 
Izvršnega sveta. 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V zvezi z mnenjem, ki ga je predlagal poslanec Avgust Vižintin, menim, da bi 
bilo verjetno bolje, če ne bi sprejeli mnenja v taki obliki, kakor je bilo že prej 
pripravljeno, preden je dal predstavnik Izvršnega sveta svoja pojasnila, ampak 
da bi podprli konkretne predloge, ki jih predvideva Izvršni svet. 
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Glede svobodnih umetnikov je edina rešitev v tem, da podpremo predlog 
rebalansa, ki konkretno predvideva potrebna sredstva. Res je, da se je vpra- 
šanje, ali bi ta problem zakonsko reševali ali. ne, reševalo celo leto; pri tem 
bi lahko govorili o raznih' vzrokih. Čeprav je bilo narejenih okoli 25 osnutkov, 
so še sedaj različna mnenja, ki niso popolnoma usklajena. 

Tudi glede 156 milijonov, ki naj bi jih dah, dodatno skladu SRS za šolstvo, 
ni druge rešitve, kot je predvidena v pojasnilih tov. Maroška. Pač pa mislim, 
da je 96% namesto 95 ■% dano republiškemu skladu kot celoti, ne pa posamez^ 
nim institucijam, ki jih sklad financira. Zato bi moral sklad s temi sredstvi 
reševati le nekatere prioritetne probleme visokih šol, ne pa jih linearno razdeliti 
vsem zavodom. 

Prav tako bi bilo treba konkretno podpreti rešitev glede 59 mihjonov, ker 
bo to imelo svojo težo takrat, ko se bo odločalo o proračunu za leto 1967 in ko 
bo treba tudi konkretno govoriti o posameznih postavkah. 

Izvršni svet je glede na dopis, ki ga je poslalo Slovensko narodno gledališče 
Skupščini in tudi Izvršnemu, svetu, dal svoj odgovor, kjer je poudarjeno, da so 
mu sredstva zmanjšana samo za 0,7 %> in da letos več sredstev ne more dati. 
Vprašanje je nastalo tudi zategadelj, ker drugi partnerji, ki financirajo to 
gledališče, niso izpolnili svojih obljub. O sredstvih za drugo leto pa bomo raz- 
pravljali ob proračunski, debati za leto 1967. 

Predsednik Ivo Tavčar: Predlagam, da stalni odbor na temelju raz- 
prave vendarle premisli, ah ne bi bilo potrebno prilagoditi oziroma spremeniti 
besedilo predlaganega mnenja. Ah ste za to, da ga prilagodimo? (Poslanci se 
strinjajo.) Potem bomo tudi mnenje k proračunskim spremembam, sprejeli 
kasneje. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, na razpravo o pripo- 
ročilu za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967. 

Predlog priporočila je 'predložil Izvršni svet in ne odbor za prosveto in kul- 
turo Republiškega zbora, kot vam je bilo sporočeno. Izvršni svet je določil za 
predstavnika Toma Martelanca. Zeli besedo? (Da.) Prosim. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ze pred letom je republiška skupščina sprejela podobno priporočilo za finan- 
ciranje strokovnega šolstva v Sloveniji. Razlog je bil tedaj isti, kot je sedaj. 
Priporočilo naj bi veljalo začasno, se pravi do sprejema novega zakona o fi- 
nanciranju vzgoje in izobraževanja. Pomagalo' naj bi premostiti trenutno naj- 
bolj pereče vprašanje v financiranju šolstva: zagotovitev potrebnih sredstev 
za delo šol druge stopnje, predvsem srednjih strokovnih šol. 

Tedaj je bilo predvideno, da bo novi zakon začel veljati v letu 1966 oziroma 
1. januarja 1967. leta. Danes je seveda očitno, da novi zakon o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji ne bo sprejet tako, da bi lahko začel 
veljati s 1. januarjem 1967. leta. 

Razprava o zakonskem osnutku in o predlogu zakona je bila izredno ži- 
vahna, plodna in razmeroma dolgotrajna. Menda še o nobenem zakonskem 
predlogu vsa javnost ni tako prizadeto, množično in temeljito razpravljala. V 
razpravi so bila načeta številna temeljna, načelna vprašanja o razvoju celotnega 
področja vzgoje in izobraževanja, tako z njegove vsebinske plati kot s stališča 
zagotovitve neobhodne gmotne osnove. 
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Kljub temu, da čas, ki je bil na voljo za javno razpravo, ni bil kratek, je 
bila vendarle močno poudarjena zahteva, naj bi se nekatera stališča in pred- 
lagane rešitve podrobneje proučile, da bi tako lahko našli, resnično najustrez- 
nejše oblike financiranja izobraževanja v naši republiki, seveda v skladu z 
zveznim splošnim zakonom. Ker je težko odreči tehtnost zahtevam in argumen- 
tom, smo bih mnenja, da je edino prav in smotrno, da se ne zatekamo k more- 
bitnim prenagljenim rešitvam, pač pa da pretehtamo vse številne pripombe 
iz javne razprave in ustrezno izpopolnimo predloženi zakonski, predlog. Vsekakor 
bo lažje izoblikovati boljši zakonski predpis, če bomo tako delo lahko opravili 
ne v časovni stiski, ampak v podaljšanem roku preko 1. januarja prihodnjega 
leta. 

V podobnem podožaju in v enakih časovnih težavah so se znašle tudi druge 
republike, tako da bodo republiški zakoni tudi v večini drugih republik spre- 
jeti šele prihodnje leto. 

V tem smislu se v zvezi pripravlja tudi sprememba zveznega splošnega 
zakona, ki naj omogoči podaljšanje roka za sprejem republiških zakonov, in 
sicer do 30. junija 1967. leta. 

Spričo tega se seveda postavlja vprašanje, kako bo z ureditvijo financiranja 
vzgoje in izobraževanja v pričetku prihodnjega leta do uveljavitve novega 
zakon o financiranju šolstva. Ali je smotrno v tem prehodnem, obdobju uveljav- 
ljati kakršnakoli bistvene nove rešitve, ali pa naj se raje vsa napori usmerijo' k 
pripravam novega zakona iin potemtakem ostane financiranje dotlej v glavnem 
nespremenjeno? Večina raalogov govori v prid drugi alternativi. To pomeni, da 
bi v prvi polovici prihodnjega leta — saj ni računati, da bi novi, zakon lahko 
začel veljati pred 1. julijem 1967 — ostal v veljavi dosedanji sistem financiranja 
vzgoje in izobraževanja. S tem pa postane znova pereče vprašanje nadaljnjega 
financiranja strokovnega šolstva ozirom zajemanja tistega dela sredstev, ki jih 
gospodarske organizacije prostovoljno prispevajo za izobraževanje strokovnih 
kadrov. 

Ta vsota je po svoji kvaliteti in kvantiteti izredno pomembna za delo in 
za razvoj celotnega strokovnega šolstva. Delovne organizacije bodo v letošnjem 
letu po oceni republiškega sekretariata za prosveto in kulturo prispevale za 
šolstvo 46 milijonov dinarjev, se pravi nad 4 milijarde 600 milijonov S din, 
poleg tega pa še skoraj 2 milijardi S din za investicije na področju vzgoje in 
izobraževanj a. 

Mnenja smo, da bi ne samo spričo idoločenih gmotnih težav šolstva, pač pa 
tudi s stališča interesov samih delovnih organizacij v luči reformnih prizadevanj 
gospodarstvo moralo vsaj v enaki višini kot letos tudi prihoidnje leto sodelo- 
vati pri financiranju vzgoje in izobraževanja. Takšno stališče je tembolj ute- 
meljeno, ker očitno ne gre več zgolj za začasno akcijo, za nekakšno pomoč 
šolstvu, pač pa za trajni način povezovanja interesov našega gospodarstva in 
družbenih služb s področjem šolstva, ki izobražuje kadre za njihove potrebe. 

Priporočilo ima zato več kot zgolj začasen pomen in značaj. Pomeni potrdilo 
in je hkrati kažipot za združevanje interesov delovnih organizacij s področja 
gospodarstva in družbenih služb z nalogami šolstva, ne samo kar zadeva finan- 
ciranje, temveč predvsem vsebinsko in organizacijsko usmerjanje strokovnega 
izobraževanja. Izhodišče za takšno akcijo je resnično v družbenem in ekonom- 
skem interesu 'delovnih organizacij in pridobiva na svoji aktualnosti s sleher- 
nim novim 'dnem izvajanja reforme. Še več. Tudi novi zakon o financiranju 
vzgoje in izobraževanja bržkone ne bo mogel mimo takih rešitev, zato jih pred- 
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videva tudi splošni zvezni zakon, vsebovali ipa so jih tudi vsi, predloženi zakon- 
ski osnutki. 

Pri tem ne gre zapirati oči pred dejstvom, da je uresničitev tega načela 
zelo zahteven cilj, ki ga lahko dosežemo le z določenimi skupnimi napori, zlasti 
pri tistih delovnih organizacijah, kjer interes in razumevanje za strokovne 
kadre še nista povsem dozorela. Priporočilo republiške skupščine pomeni v tem 
smislu temelj za širšo družbeno-politično akcijo, ki naj bi v duhu reforme 
postavila osnovno načelo, naj bo materialna skrb za strokovno šolstvo stvar 
neposredno zainteresiranih. 

V prihodnjem letu 'bi morah 'potemtakem okrepiti prizadevanja ža pove- 
zovanje interesentov delovnih organizacij s strokovnim izobraževanjem. Na 
področju strokovnega šolstva bodo delovne organizacije izpolnile svojo dolžnost, 
če bodo v prehodnem oibdabju, do sprejema novega zakona o financiranju vzgo- 
je in izobraževanja, prispevale za strokovne šole vsaj 1 %> od bruto osebnih 
dohodkov. Ta sredstva naj bi se zbirala v glavnem tako kot doslej, in sicer pri 
medobčinskih skladih oziroma pri tistih občinskih skladih, ki so že doslej skr- 
beli za nekatere srednje strokovne šole. Tako zbrana sredstva bi medobčinski 
skladi uporabili za financiranje šol na svojem območju. Neogibno potrebno bo, 
da delovne organizacije čimprej sprejmejo v smislu priporočila sklep o višini 
prispevka za srednje šole in da v najkrajšem roku sklenejo tudi ustrezne po- 
godbe z občinskimi skupščinami oziroma neposredno z medobčinskimi skladi. 

Deloma bo na tem področju prišlo do določenih organizacijskih sprememb, 
in sicer v zvezi z akcijo, ki jo je začela Gospodarska zbornica SRS. Delovne 
organizacije nekaterih gospodarskih panog so namreč na ziborih svojih pred- 
stavnikov odločile, da 'bodo neposredno prevzele financiranje šol, ki izobražujejo 
strokovni kader za njihove ožje potrebe. V tem primeru bodo lahko nekoliko 
razbremenjeni medobčinski skladi, ki financirajo pretežno večimo strokov- 
nih šol. 

Zato je razumljiva formulacija v priporočilu, ki oprošča tega prispevka 
tiste delovne organizacije, ki financirajo strokovne šole same ali v okviru 
panoge. Te delovne organizacije bodo porabile predvidena sredstva v višini 
najmanj 1 "/o od bruto osebnih dohodkov za vzdrževanje lastnih šol, kolikor 
pa bi bih stroški za lastne šole manjši, od dogovorjenega prispevka, pa bi te 
delovne organizacije prispevale le razliko. Skratka, v celoti vzeto, naj bi bilo 
financiranje šolstva v prehodnem obdobju urejeno tako, kot je bilo doslej, 
s tem, da pa bi deloma pri strokovnem šolstvu le skušali že uresničiti težnje 
zveznega splošnega zakona, ki predvideva tesnejše povezovanje delovnih orga- 
nizacij s strokovnim šolstvom. 

Pri tem velja poudariti, da v nobenem primeru ne gre za kakršnokoli novo 
obveznost gospodarstva, marveč le za bolj sistematično, zavestno organizirano 
obliko prostovoljnega zfbiranja sredstev za financiranje izobraževanja strokovnih 
kadrov. 

Občinske skupščine bodo imele v tem primeru nekoliko olajšano gmotno 
obveznost do strokovnih šol, vendar pa ostaja njihova odgovornost do medob- 
činskih skladov nezmanjšana. Ce sredstva zbrana v delovnih organizacijah ne 
bi zadostovala, bodo občinske skupščine morale zagotoviti sredstva za normal- 
no delovanje tistih šol, ki se financirajo od občinskih skladov. 

Predloženo priporočilo nitma moči zakonsko obveznega predpisa. Kljub temu 
pa se v njem zrcali prizadetost, skrb in odgovornost Skupščine za nadaljnjo 
usodo, delo in razvoj strokovnega šolstva v Sloveniji. V trenutnem položaju je 
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to tudi edini možni ukrep za ureditev financiranja strokovnega šolstva do spre- 
jema novega republiškega zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Zato v imenu Izvršnega sveta Skupščine SRS predlagam, 'da sprejem pred- 
loženega priporočila Prosvetno-kulturni zbor podpre. Hvala lepa! 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim še poročevalca stalnega odbora, ki 
je šele danes razpravljal o predlogu priporočila, da da poročilo. Besedo ima 
poslanec Avgust Vižintin. 

Avgust Vižintin: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov Prosvetno-kulturnega zibora je na svoji, seji idne 27. 12. 1966 obravnaval 
predlog priporočila za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji 
v letu 1967. 

Odbor se strinja s predloženim predlogom oziroma njegovim besedilom, 
meni le, da niso dovolj jasne oblike zbiranja sredstev po posameznih panogah 
in delitev zbranih sredstev. Gospodarska zbornica naj bi to razčistila in koordi- 
nirala svoje predloge z občinskimi oziroma medobčinskimi skladi za šolstvo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi besedo? Zelo zaželeno^ bi bilo, če 
bi predstavnik Gospodarske zbornice povedal mnenje 3borni.ee. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pravzaprav nisem imel namena razpravljati,, ker je stvar več ah manj jasna. 

Akcija Gospodarske zbornice je nekoliko prehitela dejansko stanje in smo 
pred gospodarskimi organizacijami, katere smo zainteresirali za posebno obliko 
financiranja strokovnega šolstva, ostali v nekoliko nerodnem položaju, ker re- 
publiški zakon, ki bi moral te stvari regulirati, še ni sprejet. Tako smo ostali 
na pol poti. 

Vseeno bi bilo prav, da bi iniciativne odbore za organizacijo' posebnih iz- 
obraževalnih skupnosti le obdržali. Pravzaprav je smisel tega priporočila in 
dopolnilnega predloga naše zbornice prav v tem, da tam, kjer smo se z gospo- 
darskimi organizacijami že zmenili, oblika financiranja lastnih šol po panogah 
ostane in se to Obračuna z 1 ®/o prispevkom. Hkrati je to tudi nekakšna predpri- 
prava na stanje, ki bo nastalo, ko bo zakon, ki je zdaj odložen do prve polovice 
prihodnjega leta, tudi sprejet. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo želi besedo? Prosim, poslanec Mi- 
roslav Vute. 

Miroslav Vute: Tovariši poslanci! Zal nisem optimistično' razpoložen 
ob priporočilu za začasno financiranje strokovnega šolstva, čeprav se strinjam 
s tem, da je to edina rešitev v dani situaciji. 

Ne glede na to, da je danes na dnevnem redu poslansko vprašanje, zakaj 
in kdo je odložil sprejem predloga zakona o financiranju šolstva, ga vendarle 
ponavljam: Kdo je bil tisti in zakaj je bilo potrebno, da zakona nismo sprejeli, 
kakor je bilo predvideno? 

Gre pa za neko drugo stvar, glede katere bi rad postavil vprašanje, posebno 
še po izjavi predstavnika Gospodarske zbornice. Zanima me, pa verjetno nas 
vse, ki smo zdaj tu in ki vemo, kakšno usodo je doživelo lansko priporočilo 
in kako razli,čno se je izvajalo, kako daleč je akcija zbornice in koliko ji lahko 
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verjamemo, da je uspela? Ali ne bomo ob koneu leta spet lahko ugotavljali, da 
je del delovnih organizacij priporočilo izpolnil — to so običajno tiste, ki so to 
obveznost s težavo izpolnile — velik del pa tega ni storil, ker to niso zakonske 
obveznosti. 

Gre tudi za to, kdo bo spet tisti, ki bo konkretno izvrševal akcijo? Ali 
bodo spet vsi občinski funkcionarji s predsednikom na čelu morali z malho od 
podjetja do podjetja, ah pa je mogoče vpliv Gospodarske zbornice že toliko 
močnejši, da bo že moralno obvezal vse gospodarske organizacije, naj dejansko 
prispevajo za potrebe strokovnih šol. Bojim se, da bodo sicer šole druge stopnje 
v še slabši situaciji, kot so bile letos. 

Predsednik Ivo Tavčar: Dovolite, da se spet kot poslanec oglasim k 
tejle razpravi, ki je sicer i^a videz zelo brezpomembna, začasina, lahko pa traja 
ne samo do koiica prvega polletja, ampak še kar celo leto. 

Iz obrazložitve predstavnika Izvršnega sveta ni bilo jasno razvidno, da bo 
sredi leta začel delovati nov način financiranja. Pravim: začel delovati nov 
način; kajti, mi lahko do tedaj zakon sprejmemo, vprašanje pa je, če bo ta novi 
zakon že začel delovati. To vprašanje namreč vežem na pomisleke naših fi- 
nančnikov in proračunskih mož, ki trde, da sredi leta ni mogoče menjavati pm- 
računa. Ce je seveda tako, potem tole priporočilo ni samo za pol leta, ampak 
za celo leto. Na vsak način bi bilo treba to vprašanje razjasniti, da ne bomo 
zaradi tega v zagati in v kakšnih pomotah. 

Res je, da bomo v prihodnjem letu v težjem položaju glede zbiranja sred- 
stev od delovnih organizacij, kot smo bili letos, ker še zmeraj govorimo, da je 
to financiranje začasno. Toda to je stalno, saj pričakujemo, da bodo sredstva 
delovnih organizacij stalna, ker jih tudi v novem zakonu predvidevamo'. Brez 
teh sredstev ne moremo razrešiti vprašanja šolstva. Gre samo za olbliko: ali 
bomo sredstva zbirali prek občin v medobčinske sklade ali pa po strokah in 
panogah oziroma združenjih. 

"Vsekakor pa je treba razjasniti, kako bomo letos zbirali sredstva, aH po 
starem, v okviru občinskih in medobčinskih skladov, ali, pa tudi že po strokah. 
Izločam tiste šole, ki so neposredno vezane na delovne organizacije in ki so 
bile tudi sedaj neposredno financirane. 

Ker nameravamo sprejemati, proračune v prvem četrtletju, bomo seveda 
šolstvo začasno financirali iz proračunov. Toda vprašam se, ali res samo tako 
kot doslej, ah pa bo že izvedena neka proračunska prerazdelitev v korist šol- 
stva. In drugič: kako bo izvedena republiška pomoč občinam za vzdrževanje 
šolstva? Prav tako kot doslej ah drugače? To so vprašanja, ki so začasna, so- 
časno pa tudi stalna vprašanja. Bilo bi zelo koristno, če bi lahko predstavnik 
Izvršnega sveta pojasnil ta vprašanja. 

Rudi Cačinovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ker ne bomo sprejeli proračuna v letošnjem letu, imamo tudi predlog za za- 
časno financiranje po dvanajstinah, kjer je predvideno 25 °/o potrošnje za 3 
mesece. Vsa financiranja, kar zadeva republiški proračun bodo tekla tako kot 
doslej. Tu sprememb ni mogoče pričakovati in tudi sicer ne moremo posegati 
v to sfero-potrošnje drugače, kakor smo v preteklem letu. Ko pa se bo spre- 
jemal proračun, bo mogoče izvršiti nekatere premike. O tem bomo razpravljali 
z vsemi občinami, dokončno pa bo odločala o tem Skupščina. 
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Računamo, da bo Skupščina sprejela novi zakon o financiranju izobra- 
ževanja vsaj do aprila; tako bomo v tem letu imeli več sprememb: najprej 
dvanajstine, potem redni proračun, kjer so možni eventualni premiki, nato pa 
sistem, ki ga bo uvedel novi zakon. Ker pa novi sistem zakona ne bomo 
moigli takoj preiti, bo najbrž v drugi polovici leta treba predvideti neko prehodno 
obdobje. 

Glede samega priporočila pa mislim, da sedaj ni mogoče narediti ničesar 
drugega kot da nadaljujemo z dosedanjim sistemom; seveda s tem, da se vsi mi 
in tudi vsi forumi, ki lahko na to vplivajo, obvežejo, da bodo skušali dobiti 
sredstva vsaj v taki višini kot je bilo to lansko leto. 

Izvršni svet je sklical za petek posvetovanje z vsemi predsedniki občinskih 
skupščin, kjer jih namerava seznaniti s priporočilom in se z njimi dogovoriti 
o konkretnih problemih, ki nastajajo v zvezi z njegovo realizacijo'. Prav tako 
jih bo tudi seznanil z vsemi ostalimi problemi proračuna za prihoidnje leto, kot 
se postavljajo pred nas. 

Predsednik Ivo Tavčar: Besedo ima tovariš Miran Mejak, podpred- 
sednik Gospodarske zbornice. 

Inž. Miran Mejak: Zdi se mi, da moram odgovoriti na vprašanje, ki 
je bilo zastavljeno neposredno zbornici. Ugled zbornice se meri po določenih 
naporih, ki jih vlaga za zbiranje sredstev za strokovne šole. Toda najmočnejša 
pomoč pri tem bo vsekakor priporočilo Skupščine, ker mislim, da bo to naj- 
močnejši tudi moralni argument, ki bo vplival na gospodarstvo, da bo izpol- 
njevalo svoje obveznosti. 

Želim pa povedati, da smo zdaj v zelo nesrečni situaciji, ker smo gospodar- 
stvo dober mesec prepričevali o posebnih izobraževalnih skupnostih, zakon pa 
še zdaj ni sprejet. Smatrah smo, da je dosti boljša metoda, če že ostanemo pri 
prostovoljnem zbiranju sredstev na podlagi interesa posameznih gospodarskih 
organizacij, da ta interes gospodarstva lociramo po posameznih panogah. To 
se pravi, da se usnjarji brigajo za usnjarske šole, tekstilci za tekstilne itd. in 
da oni sami rešujejo probleme svojih šol. Če v teh šolah ni kaj dobrega in ko- 
ristnega, če je kaj predrago oziroma preveč improvizirano, naj to sami popravijo, 
izboljšajo, racionalizirajo itd. V teh dialogih smo prišli tako daleč, da so se 
posamezne panoge zelo jasno' zavedale, da bodo same odločale, ali bo in kakšna 
bo šola, koliko bodo za to šolo dali ipd. 

Sedaj pa smo prišli v položaj, da zakon o financiranju izobraževanja ni 
sprejet, se pravi, da ni sprejeta tista baza, na podlagi katere smo gospodarstvo 
prepričevali. Zato sedaj dejansko ostajamo na pol poti. 

Največji problem je pri splošnih strokovnih šolah, kjer je interes najtežje 
locirati. Tam je bij. seveda tudi razgovor z gospodarstvom težji, kajti usnjarji 
za svojo usnjarsko šolo vedo, koliko jo rabijo; zelo težko pa je gospodarstvu 
Slovenije v celoti točno materialno prikazati, koliko stane neka srednje tehnična 
šola v centru. 

Glede vprašanja, ki je bilo postavljeno, lahko rečem, da bo Gospodarska 
zbornica naredila vse, kar se da, da bo priporočilo uresničeno. Jasno, da je to 
predvsem naša skrb, bomo pa v zelo težki in mučni situaciji, kjer smo nekaj 
na pol začeli govoriti, nismo pa tega končali. Zato mislim, da je izhod iz te 
situacije samo čimprejšnje sprejetje zakona o financiranju izobraževanja; kajti 
dokler tega ne bo, bomo imeli resne težave. 
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Točno je, da lansko leto nekatere gospodarske organizacije svojih obvez- 
nosti ponekod niso izpolnjevale tako kot je bilo treba. Marsikatere gospodarske 
organizacije so zelo malo prispevale, to pa zato, ker njihov interes ni bil lo- 
ciran. Prav to bi pa moral novi zakon o financiranju šolstva izboljšati. Ker ga 
še ni, se resno bojim, da je kljub naši najboljši volji in najboljši volji vseh 
občinskih skupščin in gospodarskih organizacij, vaša zaskrbljenost, tovariš 
predsednik, pri tem zelo upravičena. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prosim še za nadaljnjo razpravo. (Ne javi se 
nihče.) Ce je ni, predlagam, da bi sprejem mnenja zbora ob tej točki dnevnega 
reda prenesli na konec naše seje, pri čemer bi le še rekel, da bi bilo v 
mnenju zelo dobro opozoriti, da terja izvedba priporočila organizirano akcijo. 
Ce se ne 'bomo takoj na začetku z največjim naporom lotili organizacije do- 
govarjanja in prepričevanja, smo resnično lahko še dvakrat bolj zaskrbljeni, 
kot smo že sicer. 

Bilo bi tudi zelo prav, če bi pristojna zbora občasno preverila, kako teče 
uresničevanje priporočila. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o predstavnikih družbene skupnosti v svetih ne- 
katerih zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. 

Predlog zakona je predložil Izvršni svet; za svojega predstavnika je določil 
tovariša Toma Martelanca. Zeli morda tovariš Martelanc dati uvodno obrazlo- 
žitev? (Ne.) Hvala. 

Poročilo odbora in zakonodajno-pravne komisije ste prejeli. Pričenjam raz- 
pravo; kdo želi razpravljati? (Nihče.) 

Ce ne, dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za, naj prosim dvigne 
roko! (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je predloženi zakon soglasno sprejet. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o načinu razpolaganja s sredstvi SR Slovenije za 
gradnjo osnovnih šol. 

Predlog odloka je predložil Izvršni svet in določil za svojega predstavnika 
tovariša Toma Martelanca. Želi tovariš Martelanc besedo? (Da.) Prosim. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot je znano, je republika v svojem proračunu lani in letos namenila blizu 
30 milijonov novih dinarjev kot svoj delež pri gradnji osnovnih šol v Sloveniji. 
S temi sredstvi smo zgradili ali pa še gradimo 15 osnovnih šol oziroma smo 
adaptirali,, dokončali ah dozidali 18 osnovnošolskih objektov. 

Ta sredstva so bila naložena na poseben račun pri Splošni gospodarski 
banki. Po kriterijih, določenih s smernicami družbenega plana za leto 1965, jih 
je banka dodeljevala kot 'delež republike, in sicer v obliki kredita tistim doti- 
ranim občinam, ki so zagotovile znaten del lastne udeležbe, in kjer so potrebe 
po novih osnovnih šolah bile najbolj pereče. 

Ker gre za odobrena posojila, se bodo od teh kreditov začele natekati 
anuitete, in si.cer že v tem letu v višini 508 000 N dinarjev, v naslednjih letih 
pa okoli 2 380 000 N dinarjev letno. Status in načen uporabe teh sredstev ni 

\ 
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urejen, kajti z zakonom o> proračunu za lansko in letošnje leto smo lahko' uredili 
samo način izplačevanja odobrenih sredstev, ker ti zakoni veljajo samo eno leto. 
Ni. pa rešeno vprašanje odplačevanja in uporabe anuitet v naslednjih letih. 

S predloženim odlokom torej predlagamo, kako naj bi v prihodnje uporab- 
ljali sredstva, ki jih bodo dolžniki vračali kot anuitete. Smisel predloga je po- 
temtakem v tem, da bi se povrnjene anuitete vplačevale prav tako na poseben 
račun pri Splošni gospodarski banki, in bi se uporabljale za isti namen — za 
gradnjo osnovnih šol. Pri tem pa je nastalo vprašanje, kdo naj določa vidike 
za smotrno uporabo teh sredstev. 

V prvotnem osnutku je bilo predvideno, naj bi to bila tista republiška 
organizacija, ki skrbi, za financiranje vzgoje in izobraževanja. Pri tem je bila 
mišljena predvsem organizacija, ki naj bi bila vzpostavljena z novim zakonom 
o financiranju vzgoje in izobraževanja, se pravi republiška izobraževalna skup- 
nost. Ker pa zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja še ni bil sprejet in 
zato republiške izobraževalne skupnosti še nimamo, je Izvršni svet SRS pred- 
ložil, naj bi to nalogo opravljal republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
v skladu s smernicami srednjeročnega (družbenega načrta. Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine je na ta predlog pristavila svoj amandma, ki. to nalogo pre- 
naša na Izvršni svet SRS. Ta spreminjevalni predlog zakonodajno-jpravne ko- 
misije Izvršni svet sprejema. 

Drugi spreminjevalni predlog k odloku je dal odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega zbora. Njegov amandma postav- 
lja zahtevo, naj bi se tako zibrana sredstva ne uporabljala za kritje že sprejetih 
obveznosti. Glede na to, da se sredstva od odplačanih anuitet zbirajo na po- 
sebnem računu in da je njihova uporaba namensko' že točno opredeljena. Iz- 
vršni svet meni, da ni potrebno vnašati kakšnega amandmaja v predloženi odlok. 
Izvršni, svet SRS bo> potemtakem ta sredstva uporabljal izključno le za kredi- 
tiranje gradnje novih osnovnih šol. 

Glede na predložene spremembe je seveda nujno, da se spremeni tudi zadnji 
odstavek obrazložitve odloka. Ce dovolite, bi ustmeno predložil novo formulacijo, 
ki naj bi se glasila takole: 

»Predlagamo, da bi dolžniki, plačevali svoje obveznosti na poseben račun 
SR Slovenije pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Splošna gospodarska 
banka bi ta sredstva uporabljala za nadaljnje kreditiranje gradnje osnovnih 
šol, in sicer po smernicah, ki jih v skladu z družbenim planom razvoja SRS 
v letih 1966—1970 določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pri tem bo Izr- 
vršni svet prvenstveno upošteval tiste primere, ko je potrebno graditi šole za- 
radi nujne preselitve iz dotrajanih zgradb, zaradi odprave druge in tretje iz- 
mene pouka v osnovnih šolah in zaradi migracijskih gibanj in koncentracije 
prebivalstva. Hkrati bo Izvršni svet vodil račun tudi o lastnih možnostih občin 
— investitorjev. Ko bo sprejet novi zakon o financiranju vzgoje in izobraže- 
vanja, se ta odlok, če bo to potrebno, uskladi z določbami tega zakona.« 

Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, da s temi dopolnili Prosvetno- 
kulturni zbor sprejme predloženi odlok. Hvala lepa. 

Predsednik Ivo Tavčar: Dani sta vam bili poročili zakonodajno-prav- 
ne komisije in našega stalnega odbora. Ker je bilo v odborovem poročilu za- 
želeno, da bi predstavnik Splošne gospodarske banke poročal o dosedanji, upo- 
rabi sredstev zal gradnjo osnovnih šol, prosim, če je prisoten, da to stori. 
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(Predstavnik banke na seji ni navzoč.) Zal ga ni, čeprav smo ga vabili. Rekel 
bi, da gotovo ni prav, še manj pa lepo, da se ni odzval. 

Obveščam vas še o tem, da je Republiški zbor že glasoval o tem odloku. 
Prebral vam bom pismo predsednika Republiškega zbora o tem: 

»Obveščam vas, da je Republiški zbor sprejel predlog odloka o načinu raz- 
polaganja s sredstvi SRS za gradnjo osnovnih šol, in sicer s spremembami in 
dopolnitvami, kot sta jih predlagala odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun in zakonodajno-pravna komisija. 

Zbor ni sprejel amandmaja odbora Prosvetno-kulturnega zibora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov, in si.cer, da se besedilo 2. točke dopolni 
z naslednjim odstavkom: Sredstva se ne morejo uporabljati za kritje že spre- 
jetih pogodbenih obveznosti. 

Zbor sicer ni oporekal smislu predloženega amandmaja, soglašal pa je z 
mnenjem Izvršnega sveta, da amandma ni potreben, ker se sredstva, s katerimi 
sodeluje republika pri financiranju gradnje osnovnih šol, tako ne morejo in ne 
smejo uporabljati v nasprotju z namenom, za katerega so dana.« 

Pričenjam razpravo. Besedo ima poslanec Dane Debič. 

Dane Debič: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Rad bi vedel, 
ali bo v bodoče možno financiranje oziroma kreditiranje novih gradenj osnov- 
nih šol tudi v tistih občinah, ki niso dotirane. Kot vemo, sedaj do tega nismo 
prišli, in ker je za našo občino to v bodoče važno, prosim za odgovor na to 
vprašanje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Še kdo želi razpravljati? Ce ne, prosim, da 
predstavnik Izvršnega sveta da pojasnilo v zvezi s postavljenim vprašanjem. 
Besedo ima^ Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: V bodoče bo možno, ne glede na to, iz katere 
občine je osnovna šola, da se s temi sredstvi gradi, oziroma prispeva delež pri 
gradnji osnovnih šol. Morda sem prehitro bral, zato< bom ponovil tiste kriterije, 
ki bi jih morali kandidati izpolnjevati, če želijo dobiti od republike ta sredstva: 

1. gre za tiste primere, kadar je šola v tako dotrajani zgradbi, da je nujna 
preselitev, se pravi, kjer je že nevarnost, da se poruši; 

2. kjer je druga in tretja izmena in je treba to odpraviti; in 
3. tam, kjer je to potrebno glede na ugotovljeno koncentracijo prebivalstva. 
Ta točka je bila potrebna zato, ker imamo iz preteklosti izkušnje, ko tega 

faktorja nismo upoštevali in smo gradili šole tam, kjer nam danes praktično 
niso več potrebne. Hkrati pa menimo, da naj Izvršni svet upošteva tudi lastni 
delež občin — investitorjev. To so kriteriji, po katerih bo v prihodnje Izvršni 
svet lahko dodeljeval ta sredstva. 

Opozoril bi še na .to, da so sredstva razmeroma zelo skromna. Za prihodnje 
leto govorimo o 238 milijonih S din, kar je v primerjavi z dvoletno akcijo v 
letu 1965 in 1966, ko smo imeli v ta namen na razpolago skoraj 3 milijarde, 
izredno majhna vsota, praktično skoraj petkrat ah šestkrat manjša od letošnje 
in lanske vsote. Zato mislim, da bomo s to vsoto lahko reševali samo resnično 
najbolj nujne primere, predvsem tudi v tistih občinah, kjer bodo njihove mož- 
nosti za lastno reševanje zelo majhne. Hvala lepa! 

« 
Predsednik Ivo Tavčar: Prosim, še kdo želi besedo? (Ne javi se 

nihče.) Če ne, vprašujem predstavnika stalnega odbora, ah vztraja pri spre- 
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minjevalnem predlogu glede na dana zagotovila Izvršnega sveta o namenski 
poraibi sredstev? 

Avgust Vižintin: V odboru smo razpravljali tudi o tem pismu in 
smo kljuib temu vztrajali pri amandmaju, da se doda odstavek: »Sredstva se ne 
morejo uporabljati za kritje že sprejetih pogodbenih obveznosti.« 

Potrebno pa bi seveda bilo, da se pred dokončno^ izjavo! še posvetujem. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ker nekako kaže, da ne moremo nobene 
točke dnevnega reda sproti dokončati, je prav, da damo tudi stalnemu odboru 
možnost za premislek o tem spreminjevalnem predlogu. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogih sklepov o ustanovitvi in sestavi, začasne komisije in za- 
časnega odbora Prosvetno-kulturnega 2bora. 

Poročilo vam je bilo poslano; prav tako tudi predloga za sestavo' obeh 
teles. Prosim za razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, dajem 
najprej na glasovanje predlog o ustanovitvi in sestavi začasne komisije za spo- 
meniško varstvo. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko1. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo' proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Na glasovanje dajem še predlog začasnega odbora za posebno šolstvo. Kdor 
je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da sta oba predloga soglasno sprejeta. 

Začasno komisijo za spomeniško varstvo sestavljajo: 

kot predsednik: Stanko Skaler, 
kot člani pa: Mi ca Čemigoj, dr. Tone Ferenc, Ciril Jelovšek, dr. Av- 

guštin Lah, Braco Mušič, Vida Roji.c, Slavko Tihec, Šte- 
fan Trojar, Miroslav Vute in 'dr. Milan Zeleznik. 

Začasni odbor za posebno šolstvo pa sestavljajo: 

kot predsednik: Veljko Troha, 
kot podpredsednik: Božidar Ravnikar, 
kot člani pa: Franc Bizjak, Zofija Kodrič, Terezija Kukovec, Vojko 

Pohar, Sonja Sardoč, Alojz Sela in Vanda Skodnik. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Avgust Gojkovič je pismeno zastavil vprašanje v zvezi s poukom 
italijanskega jezika v slovenskih šolah na obalnem območju. Izvršni svet je 
sporočil, da Ibo na vprašanje odgovoril tovariš Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovariši ce in tovariši poslanci! 
Poslanec Avgust Gojkovič je zastavil daljše vprašanje, katerega bistvo je 

povzeto v stavku: »Ali so šole dolžne imeti pouk italijanskega, jezika po 2 uri 
tedensko v vseh razredih zaradi nekih političnih načel, če nam najnovejša šol- 
ska zakonodaja tega ne dovoljuje in če tega ne bo> nihče plačal?« 
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Odgovor na vprašanje: Pouk italijanskega jezika je bil uveden leta 1959 
po ^dve uri na teden v vseh slovenskih osnovnih šolah na narodnostno meša- 
nem območju občin Izola, Koper in Piran. Sole so začele uvajati pouk italijan- 
skega jezika postopno, tako da je v letošnjem šolskem letu dosegla 8. razred 
osnovne šole prva generacija učencev, ki so imeli pouk italijanščine od 1. razreda 
dalje. 

Uvajanje italijanščine v slovenske šole temelji na sprejetem družbeno-poli- 
tičnem dogovoru iz leta 1959, po katerem naj bi se glede na narodnostno mešano 
ozemlje v obalnih občinah zagotovilo načelo dvojezičnosti tudi v šolah. Na 
temelju tega dogovora so po sklepu okrajnega sveta za šolstvo Koper začele 
v šolskem letu 1959/60 osnovne šole na obravnavanem območju postopoma uva- 
jati pouk italijanskega jezika. Za uvedbo tega pouka ni bil tedaj niti pozneje 
sprejet noben republiški predpis, pač pa so določila o obveznem pouku italijan- 
ščine v slovenskih osnovnih šolah v statutih občin Koper, Piran in Izola. Vendar 
pa ta določila niso več v skladu z najnovejšim predmetnikom in učnim načrtom, 
ki ga je sprejel pedagoški sve-t SR Slovenije letos, in ki enotno ureja, pouk na 
vseh slovenskih osnovnih šolah v republiki,. 

Republika je kljub pomanjkanju pravnega akta vse do leta 1965 sofinan- 
cirala pouk italijanščine na slovenskih šolah v treh obalnih občinah. Za leti 
1965 in 1966 pa je sklad SR Slovenije za šolstvo odklonil financiranje pouka 
italijanščine na teh šolah z utemeljitvijo, da je potrebno pouk italijanskega 
pouka vključiti v redni učni program, ki naj ga financirajo pristojne občinske 
skupščine. Takšno je trenutno- dejansko stanje. 

Pravni vidik pa je glede na obstoječe predpise in stališča naslednji: 
Ptouk italijanščine je resda nekakšna oblika dvojezičnosti, vendar ga ne 

omenja niti ustava niti zakon o< dvojezičnem šolstvu niti noben drug republiški 
predpis. Pedagoški svet SR Slovenije ni sprejel nobenega posebnega določila, 
ki bi drugače uveljavljal predmetnik in učni načrt za osnovne šole v omenjenih 
treh občinah. Sklad SR Slovenije za šolstvo je ponovno zavzel odklonilno' sta- 
lišče do sofinanciranja pouka italijanskega jezika v slovenskih šolah na obalnem 
področju. K takemu odklonilnemu stališču je dala ob obravnavanju finančnega 
načrta sklada SRS za šolstvo za leto 1966 soglasje tudi Skupščina SR Slove- 
nije. Določila v občinskih statutih občin Izola, Koper in Piran, ki sicer predvi- 
devajo pouk italijanščine na slovenskih šolah, niso v skladu z novim predmetni- 
kom in učnim načrtom za osnovne šole, kakršnega je letos sprejel Pedagoški 
svet SR Slovenije. 

Pouk italijanskega jezika v slovenskih osnovnih šolah na narodnostno meša- 
nem ozemlju občin Izola, Koper in Piran je tako danes brez pravno^veljavne 
podlage. Kolikor želimo nadaljevati z dosedanjim poukom italijanskega jezika 
v slovenskih šolah na območju treh obalnih občin, ga bo po mnenju republiškega 
sekretariata za prosveto- in kulturo potrebno znova ovrednotiti z 'družbeno^poli- 
tičnega, pravnega, finančnega in seveda tudi strokovnega, pedagoško-didakti.č- 
nega vidika. Ce bo sprejeta širša družbeno-politična odločitev, da se nadaljuje 
pouk italijanskega jezika v slovenskih osnovnih šolah na Koprskem, bo moral 
biti sprejet tudi ustrezen pravno-veljaven sklep, ki bo poleg pravnega statusa 
urejal tudi pedagoško vsebinsko plat pouka in bo hkrati določil finančne 
obveznosti v zvezi, s poukom italijanskega jezika v slovenskih osnovnih šolah. 

Predsednik Ivo Tavčar: Preden bi poslanca vjprašal, če je zadovoljen 
z odgovorom, bi moral pojasniti glede na trditev predstavnika, katerega tudi 
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prosim, da pove, ali predstavlja republiški sekretariat za prosveto in kulturo 
ali, Izvršni svet, da republiška skupščina, vsaj naš zbor nikdar ni potrdil odklo- 
nilnega stališča upravnega odbora republiškega sklada za šolstvo. Soglašam pa, 
da je bila ugotovitev, da sklad ne bo več financiral pouka italijanščine v sloven- 
skih šolah v obrazložitvi finančnega načrta sklada. Toda iz finančnega načrta, 
ki ga Skupščina potrjuje, pa to ni bilo razvidno. Nihče tudi ni posebej opozoril, 
da je treba, da se o tem vprašanju izjavi republiška skupščina. 

Vztrajati pri trditvi, v kateri je izrecno potrjeno odklonilno stališče Skup- 
ščine, je — skromno povedano — malo preveč rečeno. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik! Odgovor na poslansko vpra- 
šanje dajem v imenu Izvršnega sveta. 

Kar zadeva stališče republiškega šolskega sklada, lahko le preberem to, 
kar nam je šolski sklad sporočil, oziroma da preberem njegov sklep: 

»Upravni odbor sklada SRS za šolstvo vztraja pri sklepu, ki ga je v isti 
zadevi sprejel že na 14. seji dne 1. 6. 1965 in odklanja financiranje pouka itali- 
janskega jezika na slovenskih šolah z območja skupščin Izola, Koper in Piran. 
Pouk italij anščine naj se vključi v redni učni program, ki ga financirajo pri- 
stojne občinske skupščine. Tako odklonilno stališče do navedenega zahtevka je 
upravni odbor prikazal tudi v obrazložitvi finančnega načrta za leto 1966, h 
kateremu je dala soglasje Skupščina SR Slovenije. Predsednik upravnega od- 
bora sklada SRS za šolstvo: Mirko Tušek.« 

Mi smo samo citirah ta sklep. 

Predsednik Ivo Tavčar: Prejšnja izjava je bila nekoliko drugačna od 
tega, kar je bilo .prebrano. Prosim, je poslanec Gojkovič zadovoljen z odgo- 
vorom? 

Avgust Gojkovič: Sem zadovoljen. 

Predsednik Ivo Tavčar : Prosim za odgovor na vprašanje poslanke 
Katarine Laketa, v zvezi z gradnjo dvojezične šole v Lendavi. 

Temo Martelanc: Poslanka Katarina Laketa je postavila vprašanje, 
ki obsega pravzaprav dve vprašanji. Prvo je: »Do sedaj ni moglo priti do 
gradnje dvojezične šole v Lendavi, ker republika ni zagotovila potrebnih sred- 
stev. Sprašujem, kdaj bo republika lahko zagotovila potrebna sredstva za 
gradnjo dvojezične šole v Lendavi?« Drugi del vprašanja pa je: »Bliža se 
polletje; dvojezične šole še nimajo potrjenih predmetnikov in učnih načrtov. 
Kaj je z usodo dvojezičnega predmetnika in učnega načrta?« 

Odgovor na obe vprašanji: 
Gradnja dvojezične šole v Lendavi je bila v programu že lansko leto; na 

prioritetnem spisku šol, ki naj bi se gradile v letih 1965 in 1966 s pomočjo 
republiških kreditov, je bila že takrat na prvem mestu. Vendar je bil projekt 
za gradnjo nove šole, ki ga je predložila občina Lendava, predimenzioniran in 
bi, bila njegova realizacija o'dločno predraga. Zato je na predlog sklada SRS za 
šolstvo občina Lendava naročila izdelavo novega, bolj ekonomičnega projekta 
in ga predložila septembra letos. Ta projekt predvideva izgradnjo šole v treh 
etapah. V prvi etapi je predvidena izgradnja 17 matičnih učilnic z vsemi potreb- 
nimi specialnimi učilnicami in z drugimi prostori. Po tem projektu bodo zna- 
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šali stroški etape skupaj z opremo in zunanjo ureditvijo 3 664 384 N din. 
Ta sredstva bosta po medsebojnem sporazumu zagotovila občina in republika. 
Svoj delež too republika lahko prispevala le iz anuitet od dosedanjih republiških 
kreditov pri gradnji osnovnih šol. O načinu uporabe teh sredstev pa je Pro- 
svetno*-kultumi zbor danes že razpravljal. 

Dvojezične osnovne šole delajo po predmetniku in učnem načrtu, ki ga je- 
prilagodil potrebam dvojezičnega šolstva Zavod za šolstvo SRS s sodelovanjem 
zavoda za prostvetno-pedagoško službo v Murski Soboti na osnovi prej veljav- 
nega predmetnika in učnega načrta za osnovne šole. Tega predmetnika in 
učnega načrta republiški sekretariat za prosveto in kulturo ni predpisal, ker 
je z izidom zakotna o pedagoškem svetu pristojen za določanje predmetnika in 
učnih načrtov Pedagoški svert SRS. Pedagoški svet SRS je 1. 6. 1966 sprejel 
novi predmetnik in učni načrt za osnovno šolo, zato je republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo naročil Zavodu za šolstvo SRS, da v sodelovanju z zavodom 
za prosvetno-pedagoško službo v Murski Soboti prilagodi predmetnik in učni 
načrt za dvojezične šole spremenjenemu predmetniku in učnemu načrtu za 
osnovno šolo. Zavod za šolstvo SRS je predlog prilagojenega predmetnika in 
učnega načrta že predložil republiškemu sekretariatu za prosveto in kulturo. 
Glede na to, da je osnutek novega predmetnika in učnega načrta povzročil na 
dvojezičnih šolah živahno razpravo, je republiški sekretariat za prosveto in 
kulturo poslal osnutek predmetnika v mnenje vsem dvojezičnim šolam. V me- 
secu januarja 1967 bo sekretariat predložil predmetnik in učni načrt v obrav- 
navo Pedagoškemu svetu SRS, ki je sprejem predmetnika in učnega načrta 
za dvojezične šole planiral v prvem polletju 1967. leta. Hvala lepa! 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanka zadovoljna z odgovorom. (Da.) 

Tomo Martelanc: Vprašanje poslanca Vlada Goloba ima tudi dva 
dela. Prvi del prlavi: »Kdo je zaustavil postopek pri sprejemanju novega zakona 
o financiranju vzgoje in izobraževanja, ter zakaj se je to zgodilo? Kdaj je 
predvideno, da 'bo prišel ta zakon v obravnavo Prosvetno'-kulturnemu zboru?« 

Drugi del vprašanja: »Kako bo potekalo financiranje izobraževanja v času, 
dokler novi zakon ne ibo sprejet in kaj je bilo storjenega, da bo to potekalo 
v redu?« 

Odgovor na prvi del vprašanja: 
Predlog zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji so v 

novembru obravnavali skoraj vsi odbori skupščinskih zborov, občinske skup- 
ščine, vodstva družbeno-političnih organizacij, Univerza in fakultete, Gospodar- 
ska zbornica itd. O predlogu zakona je bilo tudi precej sestankov na terenu. Ta 
razprava, ki je bila pravzaprav nadaljevanje široke javne razprave o osnutku 
zakona, je bila zelo temeljita in zavzeta ter je skušala prikazati slabe in dobre 
strani zakonskega predloga, kakor tudi nejasnosti, ki bi nastale ob njegovi kon- 
kretizaciji. Dala je vrsto predlogov za izpopolnitev zakona in je bila nedvomno 
ena najbolj množičnih in prizadetih razprav o določenem zakonskem predlogu, 
kar vse kaže, kako zelo potrebno je, da to področje temeljito uredimo. 

Vse predloge in pripombe iz te razprave sedaj proučujejo in analizirajo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in strokovne službe, ki bodo zavzele do 
posameznih stališč v razpravi svoje mnenje, nato pa bo predlog zakona ustrezno 
izpopolnjen in znova predložen Skupščini SR Slovenije. 

18 
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Izpopolnjeni predlog zakona bo Skupščina ponovno razposlala v razpravo 
občinskim skupščinam, Socialistični zvezi delovnega ljudstva, sindikatom, Go- 
spodarski zbornici, Univerzi in drugim. Potem bodo na osnovi njihovih mnenj 
o predlogu zakona ponovno razpravljali skupščinski odbori, nakar bo predlog 
zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji predložen Re- 
publiškemu in Prosvetno-kulturnemu ziboru, ki naj bi ga, po predvidevanjih, 
sprejela najkasneje do konca aprila 1967. leta. 

Odgovor na dirugi del vprašanja: 
Zvezna skupščina bo v teh dneh sprejela zakon o spremerrubah in dopol- 

nitvah splošnega zakona o finančnih sredstvih za izobraževanje in vzgojo, ker 
ustrezni republiški, zakoni o financiranju izobraževanja in vzgoje ne bodo še 
sprejeti v letošnjem letu. Republike bodo v skladu s svojimi možnostmi določile 
način začasnega financiranja izobraževanja in vzgoje za svoje območje, vendar 
najkasneje do* 30. junija 1967. leta. Dotlej bo sprejet republiški zakon o finan- 
ciranju izobraževanja in vzgoje, ki bo moral veljati od 1. julija 1967. leta. 

Do uveljavitve republiškega zakona 'bo financiranje -potekalo tako kot v 
letu 1966. Občinski skladi za šolstvo in republiški sklad za šolstvo bodo oprav- 
ljali enake funkcije kot doslej, za financiranje šol druge stopnje pa bodo skrbeli 
medobčinski skladi ter posamezne gospodarske panoge. Te bodo predvidoma 
prevzele financiranje tistih vrst šol, ki izobražujejo strokovne kadre za potrebe 
teh panog. O financiranju šol druge stopnje naj bi sprejela Skupščina SR Slo- 
venije posebno priporočilo1 kot v preteklem: letu. Predlog priporočila je bil danes 
že predmet posebne obravnave na dnevnem redu tega zbora, o čemer sem že 
dal podrobno obrazložitev/ 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanec zadovoljen z odgovorom? (Da.) 
Poslanec Zlatko Ogrinc je pismeno poslal vprašanje v zvezi z uporabo sred- 

stev za gradnjo osnovnih šol. Na vprašanje bo odgovoril tov. Vinko Marošek, 
pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Vinko Marošek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslanec Zlatko Ogrinc vprašuje, kakšne so možnosti za koriščenje sredstev 
za dokončanje gradnje osnovnih šol v letu 1967, torej tistih sredstev, ki so bila 
že odobrena po pogodbi iz let 1965 oziroma 1966 in, ah je možno odložiti rok 
za odplačilo anuitet na čas, ko> bosta objekta v Radljah in v Dravogradu 
dograjena. Po pogodbi s Splošno gospodarsko banko morata namreč občini 
Dravograd in Radlje vrniti prvi obrok posojila že marca 1967. 

V zvezi s tem bi najprej pojasnil nekatere probleme: Republiški sekreta- 
riat za finance je namreč do meseca septembra 1966 več ah manj redno naka- 
zoval sredstva Splošni gospodarski banki na poseben račun, ki ga ta vodi za 
izgradnjo osnovnih šol, in sicer v višini predloženih nalogov za plačilo situacij. 
Zato do meseca septembra pravzaprav ni bilo neplačanih situacij oziroma ni 
bilo zastojev v plačevanju. Ker pa je moral republiški proračun v mesecu 
oktobru zagotoviti skladu SR Slovenije za šolstvo poleg rednih sredstev še 7 mili- 
jonov dinarjev za vračilo premostitvenega kredita, ki ga je najel ta sklad, 
je prišlo do zastoja v plačevanju teh sredstev Splošni gospodarski banki. 

Do 16. decembra 1966 je bilo nakazano iz republiškega proračuna za gradnjo 
osnovnih šol 2 650 milijonov, do konca leta 1966, se pravi v teh dneh, pa bo 
republiški proračun nakazal še preostali del sredstev, ki so v ta namen predvi- 
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dena po rebalansu republiškega proračuna za leto 1966, to je 320 milijo- 
nov S din. 

Sredstva, ki bodo izločena iz republiškega proračuna za leto 1966, konec 
leta me zapadejo in jih bo mogoče koristiti tudi v letu 1967. Drugi kreditni 
pogoji kot sta npr. rok vračila i;n začetek odplačila, pa so stvar .dogovora med 
koristniki kreditov in Splošno gospodarsko banko. 

Skupščina SR Slovenije je v 4. členu zakona o proračunu SR Slovenije za 
leto 1965 določila le splošne kreditne pogoje za dajanje kreditov iz teh sred- 
stev, kot je najdaljša odplačilna doba in obrestna mera, vse drugo pa je pre- 
puščeno sporazumni odločitvi Gospodarske banke in koristnikov kreditov ofo 
sodelovanju z republiškim sekretariatom za prosveto in kulturo. Vendar pa 
kljub načelni možnosti za odlog anuitete ne ibi smeli začeti z odlaganjem odpla- 
čevanja anuitet, ker bi s tem zmanjšali sredstva, ki naj bi se v naslednjem 
letu zbrala iz anuitet in bi se lahko uporabila za začetek gradnje novih osnovnih 
šol; to so tista sredstva, O' katerih je zbor sklepal v eni izmed prejšnjih točk 
dnevnega reda. 

Po sedanjih kreditnih pogodbah bodo znašale v naslednjem letu anuitete 
238 milijonov S dinarjev. Če se bodo pogodbe spreminjale, bodo ta sredstva 
nižja. Zaito bi bilo treba res temeljito pretehtati upravičenost odložitve anuitet 
v obeh obravnavanih primerih. 

Predsednik Ivo Tavčar: Je poslanec zadovoljen z odgovorom? (Da.) 
■S tem bi bil naš dnevni red izčrpan in moramo le še počakati na predlog 

mnenj našega zbora. 
Se poslanec Vute želi zastaviti vprašanje. Prosim. 

Miroslav Vute: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Na prejšnjem 
zasedanju zbora sem postavil vprašanje in nanj takrat dobil načelen, danes pa, 
ko inaam v roki tudi zakon o uvedibi dodatnega davka od prometa blaga na 
droibno in o uporabi sredstev iz tega davka, pa še konkreten odgovor. 

Postavil sem vprašanje, ali bo iz 1,5 %> dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno šlo kaj tudi za šolstvo. Odgovor je dan: gre le za nadaljevanje gra- 
ditve že začetih visokošolskih zavodov. 

S tem nisem zadovoljen, in menim, da bi lahko poiskali nekaj sredstev tudi 
za nadaljevanje akcije, ki jo je republika začela pred dvema letoma za gradnjo 
osnovnih šol. 

To povezujem s predlogom družbenega plana, ki predvideva, da bomo v 
osnovnem šolstvu v štirih letih, od 1'966—1970, povišali odstotek tistih, ki bodo 
izdelali osnovno šolo, od 64 '°/o na 70 '°/o. Bojim se, da ob sedanjih materialnih 
im ostalih pogojih za osnovno šolstvo tega ne bomo mogli doseči, če ne bomo tudi 
iz teh sredstev nekaj namenili za nadaljnjo gradnjo osnovnih šol. 

Predsednik Ivo Tavčar: Oprosti tovariš Vute, moram te vprašati, kje 
je vprašanje; vprašanja: namreč nisi zastavil. Obrazložil si le svoje pripombe 
k družbenemu načrtu, ki je bil že obravnavam. To, kar pa si razlagal, ni po- 
slansko vprašanje. 

Zato res prosim vse poslance, kadar zastavljajo poslanska vprašanja, naj 
to tudi resnično store, in naj ne vodijo razprave o različnih vprašanjih, ki so 
bila in še bodo na dnevnih redih naših sej. 
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Miroslav Vute: Hvala lepa, tovariš predsednik. Hotel sem vprašati, 
ali je možno, da se za osnovno šolo tudi iz sredstev od 1,5 °/o dopolnilnega 
prometnega davka zagotovijo kakšna sredstva? 

Predsednik Ivo Tavčar: Ali lahko kdo odgovori na to vprašanje? 
Prosim, tovariš Tone Tribušon, direktor Zavoda SRS za planiranje. 

Tone Tribušon: Na vprašanje, ali je možno iz teh sredstev financirati 
tudi gradnjo osnovnih šol, je verjetno dal odgovor s svojimi pripombami že 
tovariš dr. Modic, ko je povedal, kakšna je situacija v visokem šolstvu, za ka- 
terega nosi glavno skrb republika. 

Eno od osnovnih vodil, ki so v planu zastopana, je to, da je treba preid- 
vsem dograditi, kar je začeto, in sicer tisto, kar je najbolj nujno. Za kaj več 
pa sredstev ni. 

Ce hočemo to doseči, in če naj se republika angažira predvsem tam, kjer 
je neposredno odgovorna, mislim, da je prav, da se vsa sredstva, ki so po 
trditvah Univerze že tako premajhna, namenijo samo za izgradnjo visokošolskih 
zavodov. 

Poleg tega moram opozoriti še na to, da se v zadnjem času pojavlja cela 
vrsta interesentov, ki hočejo razdrobiti že tako majhna sredstva. Izvršni svet 
se je postavil na stališče, da nadaljnja drobitev teh sredstev ni mogoča, če 
hočemo karkoli pametnega na tem področju doseči. Več ne bi mogel o tem 
povedati. 

Predsednik Ivo Tavčar: Odrejam odmor, dokler stalni odbor ne bo 
izdelal predlogov mnenj k nekaterim točkam dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.30 in se je nadaljevala ob 13.50.) 

Predsednik Ivo Tavčar: Nadaljujemo sejo. Preden preidemo k ob- 
ravnavi, predlogov mnenj, bi vas obvestil, da se je v odmoru oglasil predstavnik 
Gospodarske banke in se opravičil za izostanek. Ker ni potrebno, da do- 
daja še kakšna ustna poročila, se mu zahvaljujem in prosim poslanca Vižintina, 
da najprej da mnenje stalnega odbora glede spreminjevalnega predloga k od- 
loku o uporabi sredstev SRS za gradnjo osnovnih šol. 

Avgust Vižintin: Stalni odbor je mnenja, da je upravičeno ukrepal, 
ko je predlagal amandma, ker ni zaupal, da se bodo sredstva res uporabljala 
za novo začete gradnje. 

Po zagotovilu predstavnika Izvršnega sveta in predsednika Republiškega 
zbora odbor umika amandma, čeprav ne vidi pravih razlogov, zakaj amandma 
ni bil sprejet, saj vsa zagotovila predstavnikov Izvršnega sveta in predsednika 
zbora kažejo, da smo v načelu istega mnenja. 

Odbor predlaga zboru, da zahteva občasna poročila, kako se sredstva za 
gradnjo osnovnih šol uporabljajo. 

Predsednik Ivo Tavčar: Ker torej ne gre za zaupnico, ampak za 
utrditev medsebojnega zaupanja, lahko dam na glasovanje predlog odbora v 
prejšnjem besedilu, kakor je bil predložen. 
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Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci, dvignejo roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog odloka o načinu razpolaganja s sredstvi SRS 
za gradnjo osnovnih šol sprejet v enakem besedilu kot v Republiškem zboru 
in da je s tem uveljavljen. 

Prosim za predlog mnenja k predlogu priporočila za začasno financiranje 
strokovnega šolstva v SRS v letu 1967. Prosim, poslanec Avgust Vižintin. 

Avgust Vižintin: Stalni odbor je pripravil tole mnenje: 
Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 27. 

decembra 1966 obravnaval predlog priporočila za začasno financiranje stro- 
kovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 in ob tem sprejel na podlagi 160. 
čLena v zvezi s 149. členom ustave SR Slovenije naslednje mnenje: 

Predlog priporočila na enak način kot v letu 1966 začasno urejuje zbiranje 
finančnih sredstev za osnovno dejavnost strokovnih šol, dokler ne bo uveljav- 
ljen republiški zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. V tem prehodnem 
obdobju je potrebno še nadalje zajemati sredstva gospodarskih organizacij na 
osnovi prostovoljno sprejetih obveznosti, ker republika nima prave možnosti, da 
gospodarskim organizacijam predpiše obvezen prispevek za financiranje stro- 
kovnega šolstva. 

Zbor ob tem poudarja, da bi. morali Gospodarska zbornica SR Slovenije, 
združenja in delovne organizacije sklepati jasne dogovore z občinskimi in med- 
občinskimi skladi za šolstvo, ki so doslej financirali, osnovno dejavnost stro- 
kovnih šol. Razmejitve obveznosti morajo biti v samem začetku postavljene 
dovolj točno, da bi se izognili pomanjkljivostim, ki jih je bilo opaziti v do- 
sedanji praksi zbiranja sredstev za strokovno šolstvo, ter nepotrebnim sporom 
med šolami, skladi ter financerji. 

Glede na to zbor predlaga, da pristojna zbora sprejmeta priporočilo za 
začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji za leto 1967 v pred- 
loženem besedilu. 

Hkrati zbor priporoča, naj se odgovorni dejavniki takoj lotijo organiziranih 
priprav za uspešno izvedbo priporočila, pristojna zbora pa naj občasno pre- 
verjata njegovo uresničevanje. 

Predsednik Ivo Tavčar: Pričenjam razpravo. Če nima nihče pripomb, 
dajem predlog mnenja na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vz-držal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog mnenja soglasno sprejet. 
Prosim poslanca Mira Stiplovška, da prebere predlog mnenja k predlogu 

rebalansa republiškega proračuna za leto 1966. 

Miro Stiplovšek: Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije 
je na 33. seji dne 27. decembra 1966 obravnaval predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republi- 
škem proračunu) za leto 1966 in ob tem sprejel na podlagi 160. člena v zvezi 
s 149. členom ustave SR Slovenije naslednje mnenje: 

Predložene spremembe zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije (republiškem proračunu) za leto 1966 so odraz uskladitve proračunske 
porabe s pričakovano realizacijo dohodkov republiškega proračuna. Sredstva, 
razporejena v proračunu SR Slovenije za leto 1966, so bila začasno zmanjšana 
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že v maju 1966, ko jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim od- 
lokom znižal globalno za 5 %>, vendar različno po posameznih namenih oziroma 
uporabnikih. 

Z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so bila med drugim 
znižana tudi sredstva, s katerimi republika sodeluje pri gradnji osnovnih šol, 
in sicer za 10%, torej občutno več, kot je bilo povprečno znižanje. S pred- 
loženim rebalansom pa so dohodki republiškega proračuna znižani za 4 fl/o, kar 
pomeni 1 % manj od znižanja, ki je bilo določeno z odlokom Izvršnega sveta, 
oziroma 5 270 000 N dinarjev več sredstev v republiškem proračunu. 

Zbor podpira predloge Izvršnega sveta, ki so bili dani v obrazložitvi pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1966, in sicer: 

1. da bodo s predlogom proračuna SR Slovenije za leto 1967 posebej za- 
gotovljena sredstva za kritje obveznosti po pogodbah o financiranju gradnje 
osnovnih šol iz leta 1965 in 1966 v višini 65 milijonov S dinarjev; 

2. da bo ureditev financiranja nekaterih zavodov, ki jih financira sklad 
SR Slovenije za šolstvo, zagotovljena razlika med 156 milijoni S dinarjev in z 
rebalansom republiškega proračuna povečanimi sredstvi. 

Zbor tudi predlaga Republiškemu in Organizacijsko-političnemu ziboru, da 
sprejmeta rešitev, kot jo predlaga Izvršni svet glede plačila prispevka republike 
za socialno zavarovanje svobodnih umetnikov kot enkratno pomoč za leto 1966 
s tem, da se ne prejudicira dokončna rešitev tega vprašanja. 

Predsednik Ivo Tavčar: Kdo želi razpravljati v zvezi, s tem? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, dajem predlog mnenja na glasovanje. Kdor je zanj, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog mnenja k predlogu rebalansa republiškega pro- 
računa za leto 1966 sprejet. Prosim poslanca Dušana Šinigoja, da da predlog 
mnenja k predlogu srednjeročnega družbenega plana. 

Dušan Šinigoj: Prosvetno-kulturni zlbor Skupščine SR Slovenije je 
na 33. seji dne 27. decembra 1966 obravnaval predlog družbenega plana raz- 
voja SR Slovenije v letih 1966—1970 in ob tem na osnovi 160. člena v zvezi 
s 149. členom ustave SR Slovenije sprejel naslednje mnenje: 

Zbor je v razpravi posvetil pozornost predvsem tistim dejavnostim, ki 
sodijo v okvir pristojnosti, Prosvetno-kulturnega zbora in so v predlogu druž- 
benega razvoja SR Slovenije prikazana in obdelana v poglavjih o otroškem 
varstvu, kulturnih dejavnostih, tehnični in telesni kulturi, kadrih in izobra- 
ževanju ter znanstvenem in raziskovalnem delu. Poleg tega je razpravljal tudi 
o usmeritvah drugih dejavnosti, ki so posredno ali, neposredno povezane s pre- 
sveto, kulturo in znanostjo. 

Predloženi plan razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, ki izhaja iz jasno 
postavljenih načel in izhodišč, upošteva spremembe, uveljavljene v zadnjih 
letih v 'družbenoekonomskih odnosih, predvsem pa spremembe, ki so bile na- 
čelno sprejete ob -gospodarski reformi. Pravilna je zasnova predloga plana, ki 
izhaja iz razpoložljivih in ne iz predvidenih sredstev, in temelji na izkoriščanju 
obstoječih rezerv, modernizaciji gospodarstva in družbenih služb, na vklju- 
čevanju v mednarodno delitev dela ter na intervencijah predvsem pri dejav- 
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nostih, ki so osnova za nadaljnji razvoj (šolstvo, raziskovalno delo, prometno 
omrežje, energetika). 

Načrtnejše vodenje družbenega razvoja na osnovi materialnih sredstev bo 
pozitivno vplivalo tudi na razvoj družbenih služlb. Te bodo v prihodnje pre- 
jemale sredstva skladneje z rastjo produktivnosti gospodarskih organizacij, 
kar bo pospeševalo intenzivnost in smotrnost ter višjo stopnjo organiziranosti 
na njihovem področju. 

Zlasti pomembna je ugotovitev predloga družbenega plana, da je spričo 
pomanjkanja dolgoročnih konceptov razvoja družbenih služb ter neurejenega 
sistema financiranja značilen za obdobje 1957-1964 izredno hiter, ekstenziven 
ter neskladen razvoj družbenih služb. Ob tej ugotovitvi pa je treba pripomniti, 
da se področja izobraževanja, kulture in znanosti niso razvijala nad material- 
nimi možnostmi gospodarstva. Bile pa so neskladnosti znotraj teh področij, ki, 
jih je treba v prihodnje urediti s smotrnim sistemom financiranja in dolgoroč- 
nimi, programi njihovega razvoja. 

Zboruje mnenja, da bi bilo trdba z akcijskimi programi jasno opredeliti, za 
katere dejavnosti bo republika zagotovila sredstva, katere pa bo le usmerjala 
in bo njihovo uresničevanje vezano na druge nosilce (delovne organizacije, ob- 
čine). Tako bi morali biti gmotni odnosi in rast sredstev točneje opredeljeni 
za znanstveno-raziskovalno delo in za kulturne dejavnosti, kot je to storjeno 
za področje šolstva. Znotraj rasti teh sredstev pa je treba razmejiti odnos 
sredstev republike in občin do skupnih družbenih sredstev, ki foodo namenjena 
za te dejavnosti. V dejavnosti skladov, kjer se bodo ta sredstva zbirala, naj 
se posebna pozornost posveti načelu javnosti. 

Predlog družbenega plana ugotavlja, da razen družbenih vlaganj omogoča 
rast kulturnih dejavnosti v veliki meri, tudi potrošnja prebivalstva iz osebnih 
dohodkov. Ob tem se postavlja vprašanje, koliko bo nadaljnja rast osebnih do- 
hodkov ustvarjala možnosti za postopno prenašanje financiranja družbenega 
standarda v osebno potrošnjo. 

Zbor je pri tem ocenil, da se ni mogoče zadovoljiti s povprečno ugotovitvijo, 
da bodo zvrsti, kulturnih dejavnosti, 'ki nimajo možnosti zajemanja sredstev 
iz 'dohodkov prebivalstva, deležne posebne družbene skrbi. Sestavni del kul- 
turne politike v prihodnje bi morala 'biti jasnejša določitev področij, ki jih bo 
mogoče brez škode za njihovo smotrno rast v manjši meri, kot doslej finan- 
cirati z družbenimi sredstvi. Prav tako bi moral plan ob tem konkretno opo- 
zoriti na zvrsti kulturne dejavnosti, ki so doslej zaostajale, in bi jim bilo zato 
potrebno zagotoviti več sredstev kot doslej. 

K poglavju o kulturnih dejavnostih Prosvetno^kulturni zbor meni, da 
besedilo prvih dveh točk, ki, dajeta splošno usmeritev rasti vseh kulturnih 
dejavnosti, ne ustreza, ker ni dovolj jasno, in preveč poenostavljeno prikazuje 
pomen kulture za oblikovanje etičnih vrednosti v človeku. Zato predlaga na- 
slednje spremenjeno besedilo 1. in 2. točke: 

«1. Občutni premiki v naši družbeni strukturi, ki odražajo obči. družbeni, 
tehnični in gospodarski napredek, odpirajo nove možnosti kulturnim dejav- 
nostim in jim obenem 'določajo tudi nove naloge. Razvoj demokratičnosti, in 
samoupravljanja kot osnove sistema, ki se mora razviti tudi v kulturnem 
življenju na vseh ravneh in področjih, terja zamenjavo starih oblik delovanja, 
odnosov in sistema financiranja z boljšimi, ki bodo omogočile dinamičen na- 
predek tudi v tej družbeni sferi. Uspešno razširjanje kulturnega življenja je 
odvisno: 
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a) od utrjevanja samoupravnih pravic kulturnih delavcev in organizacij, 
kar hkrati pomeni razširjanje ustreznega sistema dohodka in delitve; 

b) od razvijanja množičnega amaterskega kulturnega udejstvovanja in od 
razvoja vrste kulturnih institucij, katerih naloga je posredovati kulturo čim 
širšim plastem ljudstva; 

c) od razvijanja domače kulturne ustvarjalnosti, ki je rezultat uspešnega 
kulturnega delovanja in snovanja kulturnih ustanov, organizacij, umetnikov 
in kulturnih delavcev nasploh; 

d) od poglabljanja enakopravnega sodelovanja slovenske nacionalne kul- 
ture ali njenih predstavnikov s kulturnimi dejavniki bratskih in drugih, pred- 
vsem še sosednih narodov; 

e) od estetske vzgoje, ustreznih oblik izobraževanja, neposrednega posre- 
dovanja umetnosti in drugih kulturnih vrednot širokemu krogu občanov, ker 
le-to lahko budi simisel zai kulturo in umetnost, pa tudi pripravljenost, da 
obenem z večanjem osebne potrošnje delovni ljudje sami prispevajo za to, 'da bi 
uživali kulturne vrednote. 

Kultura s svojim neposrednim vplivom na oblikovanje etičnih vrednot v 
človeku postaja čedalje pomembnejši zavestni element v celotnem družbenem 
razvoju. Prav zato ji je potrebno v prihodnjem obdobju posvetiti večjo druž- 
beno pozornost in podporo, kajti sedanje zaostajanje nekaterih oblik kulturnih 
dejavnosti in samoupravljanja v tej sferi za občim napredkom kaže na določeno 
protislovje in lahko pripelje do nezaželenih deformacij. Kultura je hkrati, na- 
cionalna in neposredna zadeva vsake občine, krajevne skupnosti ali delovne 
organizacije. Zato tudi odgovornost za njen razvoj pritioe vsem tem temeljem 
organiziranosti družbene dejavnosti ter se mora uresničevati v ustrezni kulturni 
politiki ter neposrednih naporih. Družba je zainteresirana za uspešen in skladen 
razvoj vseh dejavnosti, vendar v objektivnih pogojih prisoja prednost tistim 
temeljnim dejavnostim, ki spodbujajo in širijo kulturno življenje. 

2. Ta izho'dišča o pomenu kulturnih dejavnosti in o naši kulturni politiki 
nam opredeljujejo tudi neposredne naloge v obdobju 1966—1970. Družbena 
prizadevanja morajo podpirati napredne težnje v amaterski kulturno-prosvetni 
dejavnosti, za čim širšo aktivizatijo občanov in predvsem odpreti vrata mladini. 
Zato je potrebno primerno vrednotiti mentorsko delo in voditi ustrezno kad- 
rovsko politiko. Široka kulturna dejavnost naj bo tudi podlaga za odkrivanje 
talentov in za razvijanje kakovostnih umetniških oibliik. Potrebno je zagotoviti, 
da bodo najvišji kulturni dosežki posredovani čim širšemu krogu prebivalstva. 
Družbena potreba naj opredeljuje odnos posameznih skupnosti in organizacij 
pri priznavanju sredstev za financiranje kulturnih dejavnosti, kakor bo na drugi 
strani (napredek v vzgoji občanov ter napredek samoupravljanja prispeval k 
racionalizaciji, v omrežju kulturnih zavodov in h gospodarskemu izkoriščanju 
sredstev. 

Kulturni zavodi in organizacije si morajo prizadevati, da bi z lastno de- 
javnostjo ustvarile primeren dohodek, toda izhajati morajo iz programskega 
koncepta in določenih smotrov za njihovo delovanje, kar pa pomeni uresni- 
čevanje širših družbenih smotrov in opravičilo za posebno družbeno skrb. Druž- 
beno-politične skupnosti bodo v ta področja vlagala tolikšna sredstva, da bo 
zagotovljena njihova nemotena rast. Funkcija republiških organov in skladov 
pa je usmerjati, usklajevati in pospeševati kulturni razvoj na območju SR 
Slovenije. 
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Z odpravljanjem proračunskega sistema in uveljavljanjem ustreznejšega 
financiranja neposrednih nalog ali programov, v skladu z razvijanjem samo- 
upravljanja in z napredkom v kulturnem življenju se bo krepila tudi samostoj- 
nost kulturnih ustanov. Odgovornost družbe, da za kulturno dejavnost ustvarja 
ustrezno materialno osnovo, zajema tudi prizadevanja za izobraževanje mladih 
umetnikov, za načrtnost v politiki, štipendiranja, za razvijanje stikov s tujino 
in ne naposled za estetsko vzgojo neposrednih proizvajalcev. Družba je zainte- 
resirana, da se kulturne dejavnosti povežejo z ostalimi področji 'družbenega do- 
gajanja, ker bodo tako laže uresničevale svoje smotre in določale oblike de- 
lovanja.« 

K 6. točki, poglavja o kulturni dejavnosti zbor predlaga, da se spremeni 
celotno besedilo tako, da se glasi: 

»Razvoj kinofikacije se bo obdržal predvsem v naraščanju števila potujočih 
kinematografov in v modernizaciji kinodvoran. Pri usklajevanju interesov po- 
sameznih območij in iskanju sredstev za kinofikacijo je potrebno večje sode- 
lovanje delovnih organizacij ter družbencnpolitičnih skupnosti. 

Za razvoj filmske proizvodnje je potrebno opredeliti obseg te dejavnosti 
glede na njen kulturni pomen in materialni, potencial. To naj bo v prihodnjem 
letu naloga filmskih delovnih organizacij, sklada SRS za pospeševanje proiz- 
vodnje in predvajanje filmov ter republike. V tem letu je treba zagotoviti tudi 
filmsko tehnično bazo, ki je osnova za uresničevanje proizvodnega programa 
slovenskega filma; pri tem bo treba misliti tudi, na njeno modernizacijo'.« 

Nadalje zbor predlaga tudi nekatere spremembe in dopolnitve naslednjih 
točk poglavja o kulturnih dejavnostih: 

K 8. točki: v 4. vrsti, naj se med besedi »obenem izboljšalo« vstavi 
beseda »tudi«. 

K 9. točki : doda naj se nov stavek: 
»Prizadevanja za nadaljnji razvoj arhivskih zavodov bodo usmerjena v 

ureditev celotnega arhivskega gradiva, ki bi bilo primerno vzdrževano in do- 
stopno za proučevanje.« 

K 10. točki, : Crta naj se zadnji odstavek; kot samostojna točka 11 naj 
se doda naslednji odstavek: 

»Hitrejšo in uspešnejšo rast kulturnih dejavnosti je doslej oviral tudi ne- 
izdelan sistem financiranja na občinski in republiški ravni,. Zato je potrebno 
do leta 1968 proučiti obstoječi sistem ter izdelati osnove (načela, kriterije, 
merila) za -uveljavljanje smotrnejšega in stabilnejšega sistema financiranja 
kulturnih dejavnosti, ki bi, ga uveljavili v naslednjih letih.« 

Prosvetno-kulturni Zbor predlaga, da se v poglavju »Tehnična kultura« 
2. odstavek črta in zamenja z naslednjim: 

»Prizadevanja za razvijanje tehnične kulture mladine naj dobe svoj odraz 
v izpolnjevanju kompleksnih izobraževalnih programov in dejavnosti, šol, po- 
sebej pa naj se tehnično izobraževanje razvija v okviru predmetnega tehnič- 
nega pouka. Na tem področju kaže spodbujati tudi vse ustrezne dopolnilne 
oblike dejavnosti mladine.« 

Zbor se strinja z ugotovitvami, navedenimi v 1. točki poglavja .»Telesna 
kultura«, opozarja pa na zelo nizek odstotek prebivalstva, ki je vključeno v 
telesno-vzgojne organizacije. Zato se • je treba resno lotiti predvidene planske 
naloge, predvsem pa podpiranja množičnih športov. 

Predložena izboljšava strukture zaposlenih v poglavju o kadrih in izobrai- 
ževanju le po stopnjah izobrazbe je pomanjkljiva osnova planiranja. Sestavni 
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del strokovnih analiz o kadrovskih potrebah mora biti vrsta poklicev (nomen- 
klatura) na posameznih stopnjah šolstva. Le tako bo namreč mogoče natančneje 
oblikovati potrebno mrežo šol in ugotoviti stvarno potrebo po kadrih. 

V besedilu 2. točke poglavja o kadrih in izobraževanju zbor predlaga, naj 
se v 2. vrsti izraz »stopenj« zamenja z ustreznejšim izrazom »področij«. 

Zbor se strinja, da je v predlogu družbenega plana dan velik poudarek 
razvoju otroškega varstva ter predšolske vzgoje, kakor tudi sistematičnemu 
zdravstvenemu varstvu otrok, saj je očitno, da je družbena skrb za-smotrno 
organizacijo otroškega varstva zaostajala za potrebami, ki sta jih prinašala 
gospodarski razvoj in visok odstotek obeh zaposlenih staršev. 

V predlogu družbenega plana naj bo jasneje povedano, kolikšen del pro- 
računskih sredstev, ki jih bo republika zagotovila v naslednjem 5-letnem ob- 
dobju za financiranje investicij na področju družbenih služb, bo namenjen za 
usposobitev predvsem že obstoječih vzgajališč in za uresničevanje prizadevanj 
za izpopolnjevanje strokovnjakov, potrebnih za vzgojo družbeno neprilagojene 
mladine. 

Delovne organizacije s področja gospodarstva bodo v prihodnjem planskem 
obdobju v večji meri usmerjale lastna sredstva v znanstvenoraziskovalno delo. 
Njihova udeležba pa bo odvisna predvsem od združevalnih tokov v gospodar- 
stvu. Posamezna združenja naj bi v prihodnje prevzemala skupna finančna 
bremena za raziskovalno delo, kar naj se kaže tudi v postopnem prevzemanju 
ustanoviteljstva nad nekaterimi inštituti, katerih raziskave lahko koristijo več- 
jemu številu delovnih organizacij. Glede na to zbor predlaga, da se besedilo 
zadnjega stavka v 3. odstavku prve točke poglavja o znanstveno-raziskovalnem 
delu smiselno spremeni in dopolni. 

K istemu poglavju zbor predlaga še naslednje spremembe in dopolnitve: 
K 1. točki : Besedilo petega odstavka je treba dopolniti z ugotovit- 

vijo, da je bil sklad Borisa Kidriča skoraj edini republiški financer tudi osnov- 
nih raziskav izven projektov na univerzi in SAZU. 

V besedilu šestega odstavka je treba popraviti številčne podatke oziroma 
izbrati take številčne pokazatelje, ki so med seboj primerljivi glede na različno 
vlogo sklada v času njegovega delovanja, ali pa številčne podatke iz besedila 
izpustiti. 

K 2. točki: V besedilu tretjega o>dstavka naštete naloge republike naj 
bi v skrčenem besedilu našle svoje mesto v tistem delu besedila 3. točke, ki 
vsebuje čvrste naloge republike na področju znanstveno-raziskovalnega dela. 

K 3. točki: V drugem odstavku naj se spremeni besedilo 2. stavka v 
tem smislu, da je treba povečati delež skupnih sredstev za raziskovalno delo 
glede na odnos do družbenega proizvoda s tem, da bi hitreje rasla sredstva 
za znanstveno delo. Številčni prikaz porasta naj bo primerljiv z enakim pri- 
kazom v zveznem srednjeročnem planu. Dodatno je treba tudi ugotoviti raz- 
merje do ^družbenega proizvoda, s katerim je republika s svojimi proračunskimi 
sredstvi udeležena pri financiranju raziskovalnega dela, in določiti, da mora to 
razmerje v prihodnjih letih naraščati. 

Glede pomaknjenega besedila na 64. in 65. strani pa se zbor zavzema za 
.naslednje spremembe: 

1. odstavek ostane nespremenjen 
2. odstavek ostane nespremenjen, a postane 4. 
3. odstavek postane 2. in se spremeni tako, da se glasi: 
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»Republika bo v večji meri financirala znanstvene raziskave na področju 
družbenih ved, za katere je lahko naročnik predvsem družbena skupnost v 
celoti. Sredstva ibo dodeljevala na osnovi programa, ki ga bo na samoupraven 
način verificiral širši krog znanstvenikov ob upoštevanju sodelovanja in delitve 
dela v jugoslovanskem in mednarodnem merilu.« 

4. odstavek ostane nespremenjen, a postane 5. 
5. odstavek postane 3. in se spremeni tako, da se glasi: 
»Republika bo še naprej uporabljala del splošnih družbenih sredstev za .to, 

da ibo z njimi mobilizirala neposredne interesente za raziskovalno dejavnost, 
prt čemer bo ta sredstva čedalje bolj dajala kot kredite. Prav tako bo prevzela 
plačevanje dela obresti za kredite, ki jih bodo delovne organizacije in razisko- 
valne institucije najemale za raziskovalno delo v bankah ob normalnih bančnih 
pogojih, oziroma bo financirala tiste raziskave, ki 'jih bo naročila ali poselbej 
sklenila podpirati.« 

6. odstavek postane 9. in se spremeni tako, da se glasi,: 
»Republiški strokovni organi in raziskovalne institucije bodo izdelali načrt 

za razvoj prihodnje organizacije in za način financiranja, omrežja informacijskih 
enot ter izdelali metodologijo za enotno obdelavo informacij in dokumentov.« 

Sedmi in osnai odstavek ostaneta nespremenjena, a postaneta 6. in 7. 
Deveti odstavek postane osmi s tem, da se v 3. vrsti črtajo besede »na 

III. stopnji«. 
Zbor priporoča, da je treba čimprej sprejeti finančne programe za dogra- 

ditev začetih gradenj visokošolskih zavodov kot sestavni del akcijskih pro- 
gramov za uresničevanje družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966 do 
1970. V okviru teh bo trdba že v prihodnjem letu zagotoviti vsaj 200 milijonov 
starih dinarjev, in sicer 150 milijonov za participacijo pri nadaljevanju gradnje 
inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko ter 50 milijonov starih dinarjev za 
preprečitev škode, ki nastaja na ustavljenih gradnjah. 

Predsednik Ivo Tavčar: Slišali ste predlog mnenja. Zeli kdo besedo? 
(Nihče.) Ce ne, dajem predlog mnenja na glasovanje. Kdor je za, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) • 

Ugotavljam, da je predlog mnenja k predlogu družbenega plana razvoja 
SR Slovenije v letih 1966—1970 soglasno sprejet. 

S tem je dnevni red 'današnje seje izčrpan in glede na to, da se bližamo 
novemu letu, želim vsem srečno Novo leto! 

(Seja je bila zaključena ob 14.20.) 



SOCIALNO - ZDRAVSTVENI ZBOR 

26. seja 

(6. decembra 1966) 

Predsedovala: Dr. Ruža Segedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.00 uri. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši! Pričenjam 26. 
sejo Socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Odsotnost sta opravičila poslanca: Tihomir Javoršek in Vera Manfreda. 
Ugotavljam, da je zibor sklepčen. 
Seji zbora prisostvujejo kot predstavniki Izvršnega sveta: Majda Gaspari, 

član Izvršnega sveta, Stane Šelih, republiški sekretar za zdravstvo in socialno 
varstvo in Nada Majcen, namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in 
socialno varstvo-. 

Kot gostje so bili vabljeni: predstavnik Republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje, predstavnik skupščine Republiške skupnosti, socialnega zavaro- 
vanja delavcev SR Slovenije, predstavnik skupščine Republiške skupnosti so- 
cialnega zavarovanja kmetov SR Slovenije, predstavnik Skupnosti zdravstvenih 
zavodov SR Slovenije, predstavnik Republiškega zdravstvenega centra, pred- 
stavnik Republiškega odbora sindikata delavcev družbenih dejavnosti Slovenije 
in predstavnik glavnega odbora Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli. Predlagam, da se dnevni red dopolni 
z novo točko, in sicer: obravnava informacije o pripravah osnutka zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji. 

Glede na to predlagam za današnjo- sejo zbora naslednji dnevni red: 
1. odobritev 'zapisnika 25. seje S o cia ln o-zdra vs tven e g a zbora; 
2. razprava o materialnem poslovanju skladov zdravstvenega zavarovanja 

in zdravstvenih zavodov v letu 1966; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere 

se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje de- 
lavcev; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi 
zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-jboreev narodnoosvobodilne vojne in 
njihovih družinskih članov; 

5. razprava o zdraviliškem zdravljenju v novih pogojih zdravstvenega za^ 
varovanja; 
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6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi skrbniškega 
organa; 

7. obravnava informacije o pripravah osnutka zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstveni službi v SR Sloveniji; 

8. poročilo mandatno imunitetne komisije, in 
9. poslanska vprašanja. 
Predlog dnevnega reda ne vsebuje točke: razprava o izvajanju programov 

za financiranje dograditve zdravstvenih investicij, to je Infekcijske klinike 
v Ljubljani, Zdravstvenega doma dr. Petra Držaja v Ljubljani in Inštituta za 
tuberkulozo na Golniku, kot je bilo sklenjeno na zadnji seji zbora dne 28. ju- 
nija 1966. Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je sredi no- 
vembra predložil Skupščini poročilo o izvajanju omenjenih finančnih program 
mov, vendar iz tega poročila niso razvidni, vzroki in posledice zakasnitve pri 
odobritvi finančnih sredstev za dograditev Infekcijske klinike in Zdravstvenega 
doma dr. Petra Držaja. Zato je naš stalni odbor na svoji seji dne 14. novembra 
odložil razpravo o tem poročilu, da bi dobil pojasnilo Splošne gospodarske 
banke, zakaj Zdravstvenemu domu dr. Petra Držaja in Infekcijski kliniki niso 
bila zagotovljena potrebna sredstva za leto 1966 in stališče Izvršnega sveta 
glede tega problema. 

Skupščina doslej še ni prejela ustreznega poročila in predlagam, da se o 
tem problemu razpravlja na prvi prihodnji, seji, ki bo predvidoma še ta mesec. 
Ah se poslanci zbora strinjate s predlogom, da se ta točka dnevnega reda 
da na prvo prihodnjo sejo? (Poslanci se strinjajo.) Je kdo proti? (Nihče.) 

Se potem strinjate s predloženim dnevnim redom? (Da.) Ah ima morda kdo 
še kako dopolnitev ali, kak spreminjevalni ah dopolnilni predlog? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, ugotavljam, da je dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 25. seje zbora 
ste prejeli skupaj z vabilom na to sejo\ Ima morda kdo kakšne pripombe k 
zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 
odobren. 

Predlagam, da bi, razpravo k 2. in 3. točki dnevnega reda združili, ker gre 
pri obeh točkah v bistvu za isto problematiko in bi o obeh točkah razpravljali 
na skupni seji z Republiškim zborom. Enak predlog bo dal tudi predsednik 
Republiškega zbora svojemu zboru. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci 
se strinjajo.) 

Ugotavljam, da je predlog sprejet. Skupna seja 'bo takoj v veliki dvorani 
v I. nadstropju, zato prosim poslance, da bi se takoj napotili tja, ker se bo 
skupna seja takoj začela. Ker bo skupno sejo vodil predsednik Republiškega 
zbora, ki verjetno vseh poslancev našega zbora ne pozna, bi prosila, da bi 
vsak poslanec pred razpravo povedal svoje ime in kraj bivanja, ker je to važno 
tudi za izdelavo magnetograma te seje. 

1» 
(Seja je bila prekinjena ob 9.10 in se je nadaljevala ob 20. uri.) 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Nadaljujemo sejo Socialno-zdrav- 
stvenega zbora. 

Skladno s poslovnikom bomo najprej sklepah o predlogu amandmaja, ki 
ga je dal poslanec Štefan Sreš in ki. vam je po vsebini znan. 
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Preden bi prišli na glasovanje o amandmaju kot tudi o predlogu zakona, 
menim, da bi bilo treba poudariti, da se tudi poslanci Socialno-zdravstvenega 
zibora zavedamo v polni meri odgovornosti, ko odločamo o tem zakonu. 

Nadalje bi poudarila, da se poslanec, ki glasuje za amandma, hkrati opre- 
deljuje tudi za zakon. To poudarjam zato, da ne bi prišlo do nesporazumov ob 
glasovanju. Poslanec, ki bo< glasoval za amandma, hkrati tudi izjavlja, da je za 
sprejetje zakona, ker se z amandmajem spreminja samo določilo 1. člena za- 
kona. Zato je nemogoče, da bi nekdo glasoval za amandma, za zakon pa ne. 

Ko sem govorila o odgovornosti poslancev Socialno-zdravstvenega zbora, 
sem želela opozoriti, da je nujno treba upoštevati tudi razpravo predsednika 
Izvršnega sveta, ki je danes pred obema ziboroma javno zagotovil, da se bodo 
realizirali ukrepi, ki jih je Izvršni svet sprejel in o katerih je v obrazložitvi 
govorila Majda Gaspari kot predstavnik Izvršnega sveta. Menim, da je v tem 
vendarle razlika od prejšnjih naših razprav in razprav predstavnikov Izvršnega 
sveta, ki doslej nikakor niso tako kategorično' poudarjali svoje obveznosti glede 
izvajanja svojih lastnih sklepov. V vseh naših dosedanjih razpravah smo lahko 
le ugotavljali, da stališč, ki jih je naš zbor sprejel, tisti, ki so' bili odgovorni 
za izvajanje teh stališč in vseh drugih priporočil teh ukrepov na republiškem 
nivoju, doslej niso realizirali. Menim, da je to vendarle bistvena sprememba, 
ki je nastala na današnji, večurni razpravi. 

Prejela sem obvestilo, da je poslanec Pušenjak na seji Republiškega zbora 
umaknil svoj amandma in da je Republiški zbor zakon že sprejel. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da seznani Socialno-zdravstveni zbor 
s svojim stališčem do predloženega amandmaja. Besedo ima tovariš Stane Želih. 

Stane Selih: Izvršni svet ne sprejema amandmaja. 

Predsednik dr. Ruža Šegedi,n: Prosim še poročevalca stalnega od- 
bora Socialno-zdravstvenega zbora, da pojasni stališče odbora do amandmaja. 

Dr. Albin Pečavar: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora je na seji obravnaval amandma, ki ga 
je predlagal poslanec Štefan Sreš. 

Amandma predlaga, naj bi znašal limit 6,5 °/o ne pa 6 %. Upoštevajoč na- 
čelno razpravo odbor amandmaja ni sprejel. Amandma ne daje zadovoljivih 
odgovorov ina načelna izhodišča, ki jih je odbor nakazal v svojem poročilu 
in ki so jih navajali tudi udeleženci razprave. 

Stališče odbora je, naj se stvari kompleksno rešujejo, višina stopnje pa 
naj ibo odraz zavesti odločitve družbe, kakšno zdravstveno varstvo nam je 
potrebno v času gospoidarske reforme in v perspektivi. Enostransko zvišanje 
stopnje prispevka pa je v obeh primerih administrativni ukrep, posebno še, 
ker zakon jasno določa, da stopnjo določajo skupščine komunalnih skupnosti 
socialnega zavarovanja v soglasju z občinskimi skupščinami. Zakon kot izjemo 
predvideva, da lahko republiška skupščina limitira stopnjo. Ker je odbor iz 
načelnih razlogov odklonil predlog zakona, ne da bi razpravljal o umestnosti 
predlagane višine prispevne stopnje, je zato tudi proti temu amandmaju. 

Predsednik dr. Ruža Šege din: Prosim predlagatelja amandmaja, 
poslanca Štefana Sreša, da se izjavi ali vztraja pri predloženem amandmaju. 
(Štefan Sreš: Da.) 
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Dajem predlog amandmaja na glasovanje. Kdor je za amandma, naj prosim 
dvigne roko. (Dva poslanca dvigneta roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev.) 
Se je kdo vzdržal. (En poslanec). 

Ugotavljam, da je amandma z večino glasov odklonjen. 
Sedaj dajem na glasovanje predlog zakona o najvišji meji, do katere se sme 

določiti stopnja prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. Kdor je za 
predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (11 poslancev dvigne roko.) Kdo je 
proti? (44 poslancev dvigne roko.) Kdo se je vzdržal? (3 poslanci). 

Ugotavljam, da je zakon z večino glasov odklonjen. 
Obvestila bom predsednika Republiškega zbora o izidu glasovanja. 
Ker je predsednik Izvršnega sveta vprašanje zaupnice Izvršnemu svetu 

povezoval neposredno z rezultatom glasovanja o predlogu zakona, bo verjetno 
po vsem tem izveden ustrezen postopek. 

Želela bi odgovor na vprašanje, ali nadaljujejo s sejo zlbora in jo končamo, 
ali. pa jo prekinemo in nadaljujemo jutri ob 8 zjutraj. 

Kdor je za nadaljevanje seje zbora, naj prosim dvigne roko? (30 poslancev 
dvigne roko.) Kdo je proti? (20 poslancev.) Torej nadaljujemo s sejo zbora. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zdravstve- 
nem varstvu kmetov-borcev narodnoosvobodilne vojne in njihovih družin- 
skih članov. 

Za to točko 'dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 2eli predstavnik Izvršnega sveta dati k 
predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Socialno-zdravstvenega zbora ter zakonodajno^pravna komisija. 

Poročilo odbora in komisije ste pravočasno prejeli. Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov pa je o predlogu zakona razpravljal na ponovni 
seji, zato prosim poročevalca odbora, da da še 'dodatno ustno poročilo. 

Dr. Albin Pečavar: Odbor za proučevanje zakonskih in -drugih pred- 
logov Socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 2. 12. 1966 obravnaval 
amandmaje zakonod a j nonpr avne komisije Skupščine SR Slovenije k predlogu 
o spremembi in dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev 
narodnoosvobodilne vojne in njihovih družinskih članov. Ker so z amandmajem 
k 1. in 2. členu odpravljeni pomisleki, ki jih je imel odbor k 2. členu predloga 
zakona, da je določbo tega člena mogoče razumeti tako, kot da določa status 
borca oziroma obenem jemlje status borca tistim kmetom, ki nimajo priznanega 
časa udeležbe ali časa aktivnega in organiziranega -dela v NOB v dvojnem 
trajainjiu od 1. 1. 1945 do 15. 5. 1945, je odbor upoštevajoč amandmaje ponovno 
načelno razpravljal o umestnosti predloga zakona. 

Po vsestranski, temeljiti obravnavi, ki je sledila obširnejši obrazložitvi 
predlagatelja, je odbor ponovno poudaril, da omenjene družbene zmogljivosti 
terjajo revizijo pravic, ki izhajajo iz statusa borca. Ker je ta ukrep v skladu 
s tem stališčem in je v izključni pristojnosti republike, se je odbor z njim stri- 
njal. Še odločneje pa se je zavzel za to, da je treba temeljito oceniti opraviče- 
nost tudi drugih pravic, ki izvirajo iz statusa borca glede na čas udeležbe v NOV. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga se je odbor v celoti 
strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije, ki so razvidni iz poročila 
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te komisije. Predlagatelj zakonskega predloga se je s sprejetimi amandmaji 
strinjal in so s tem postali sestavni del zakonskega predloga. 

Odibor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona. 

Predsednik dr. Ruža Š e g e d i n : Zeli morda poročevalec zakonodajno- 
pravne komisije dati še ustno poročilo? (Ne.) Potem pričenjam razpravo. Kdo 
želi razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ce ne želi nihče, potem zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog zakona na glasovanje. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (52 poslancev dvigne 
roko.) Hvala. Kdo je proti? (Štirje poslanci.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 
Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor predlog zakona sprejel. Zakon bo 
sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o 
zdravniškem zdravljenju v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli: predloge za 'ureditev zdravljenja in 
položaja v naravnih zdraviliščih Slovenije, stališča izvršilnega odbora skupščine 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Slovenije glede zdravlje- 
nja zavarovanih oseb v naravnih zdraviliščih in predlog stališč o zdravljenju 
v naravnih zdraviliščih v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja. Gradivo 
za to točko dnevnega reda je bilo na podlagi 80. člena začasnega poslovnika 
Socialno-zdravstvenega zlbora poslano Izvršnemu svetu skupaj z vabilom za 
to sejo. 

Zeli predstavnik Izvršnega sveta seznaniti Socialno-zdravstveni zbor s sta- 
lišči IS do obravnavane problematike? (Ne.) 

Ali želi predstavnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo še ustno obrazložiti predloženo gradivo? 

Stane Selih: Pojasnil foi samo dve stvari. O predlogih za ureditev 
zdravljenja in položaja v naravnih zdraviliščih Slovenije je razpravljal Izvršni 
svet in se z njimi strinja. Predlog, da potrebujemo za zdravljenje v zdraviliščih 
1000 postelj ne smemo razumeti v tem smislu, da se bodo obstoječe posteljne 
kapacitete povečale za 1000 postelj. V 'kratkem bomo Skupščini predložili 
Ustrezno gradivo, v katerem bo tudi odgovor na vprašanje, kako izkoristiti te 
kapacitete. Menimo, da bi lahko te zdraviliške kapacitete, to je približno 1000 
postelj, zelo koristno uporabili, saj bi s tem zmanjšali posteljni fond in tudi 
zasedbo v posameznih bolnišnicah. 

Ker je že pozno, ne bi teh stališč podrobno obrazlagal. Menim, da boste 
že na prihodnjem zasedanju kompleksno razpravljali o tej problematiki. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Zeli morda besedo predstavnik izvr- 
šilnega odbora skupščine Republiške skupnosti socialnega zavarovanja (Ne.) 

Gradivo je obravnaval začasni odbor za proučitev problematike kopališko- 
klimatskega zdravljenja in dal zboru pismeno poročilo. O predlogu stališč, ki 
ga je pripravil ta odbor, je razpravljal tudi stalni odbor za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora. Prosim poročevalca 
tega odlbora, da da poročilo. 

Milan Loštrk: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora je 14. novembra 1966 razpravljal o predlogu 
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stališč o zdravljenju v zdraviliščih v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja, 
ki ga je predložil začasni odibor Sociakio-zdravstvenega zibora za proučitev 
problematike kopahško-klimatskega zdravljenja. 

V načelni obravnavi se je odbor strinjal, da Socialno-zdravstveni zbor 
sprejme stališča o zdravljenju v naravnih zdraviliščih v novih pogojih zdrav- 
stvenega zavarovanja. V podrobni obravnavi posameznih stališč se je odbor 
strinjal z večiino stališč, dane pa so bile naslednje pripombe: 

K 3. točki: v prvem odstavku naj se besedilo »in kakšne posteljne kapa- 
citete bodo zato potrebne«, nadomestiti z besedilom »in ugotoviti, koliko po- 
steljnih kapacitet v zdraviliščih ustreza pogojem bolnišničnega zdravljenja«. 

Ne bi bilo namreč ustrezno že vnaprej določiti fiksno število posteljnih 
kapacitet v posameznih zdraviliščih za bolnišnično zdravljenje. Taka rešitev bi 
namreč j,mela za posledico, da bi skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev 
oziroma kmetov morali financirati te kapacitete, čeprav ne bi bile polno iz- 
koriščene. 

K 6. točki: Besedilo prvega stavka naj se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Ker bolniško zdravljenje v zdraviliščih ne sme povzročiti dodatnih obremenitev 
skladom osnovnega zdravstvenega zavarovanja, je treba za tovrstno zdravljenje 
zagotoviti sredstva v okviru teh skladov«. 

Ni pravilno stališče, naj bi se bolniško zdravljenje v zdraviliščih financi- 
ralo le iz sredstev, namenjenih za bolniško zdravljenje v okviru posameznih 
komunalnih skupnosti. Pri današnjem pritisku na bolnišnične kapacitete nam- 
reč ni pričakovati, da bi bile s pošiljanjem bolnikov na bolnišnično zdravljenje 
v zdravilišča bolnišnice manj zasedena. Bolniške postelje v zdraviliščih je treba 
obravnavati kot dodatni bolnišnični posteljni fond, kar bo treba upoštevati pri 
oblikovanju sredstev za celotno bolnišnično zdravljenje v okviru posamezne 
komunalne skupnosti. Ker se z bolniškim zdravljenjem v zdraviliščih v številnih 
primerih skrajša celotni proces zdravljenja in zmanjša stopnja invalidnosti, bi 
bilo prav, da bi se zadevni prihranki pri postavki izdatki za denarne dajatve 
in izdatki za rehabilitacijo, predvideli za bolnišnično zdravljenje v zdraviliščih. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog stališč z navedenimi pripombami. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Slišali ste pripombe odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov. Pričenjam razpravo in prosim, da bi 
v razpravi upoštevali ne samo osnovno gradivo, ki vam je bilo poslano, ampak 
tudi predlog stališč oziroma pripombe stalnega odbora. Kdo želi razpravljati? 
Besedo ima poslanec dr. Bojan Pire. 

Dr. Bojan Pire: Oproščam se, ker bom ponovil nekatere stvari, ki so 
razvidne iz predloženega gradiva, vendar je to potrebno za boljše razumevanje 
celotne problematike, ki obstaja že nekaj let. 2e dalj časa smo čutili potrebo po 
rešitvi vprašanja zdravljenja v naravnih zdraviliščih, in sicer iz dveh vzrokov: 
prvič, da bi se intenzivirala medicinska pomoč v zdraviliščih in zaokrožila 
dejavnost zdravilišč, posebno pa v sodobnih principih kompleksnega zdravljenja 
in drugič, da bi. se doseglo racionalno trošenje sredstev zdravstvenega zavaro- 
vanja, kar je v obdobju izvajanja reforme nujno. 

Pri slednjem je šlo za to, da se ostro začrta meja med medicinsko reha- 
bilitacijo ter rekreacijo v zdraviliščih. 2e doslej je bilo jasno, da rekreacija ne 
more biti. financirana iz sredstev osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Naš 
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zbor je po prejšnji daljši obravnavi na osnovi omenjenih izhodišč sprejel dolo 
čena stališča, katera naj bi bila po priporočilu našega zbora realizirana že do 
konca maja oziroma junija letošnjega leta. Zakaj bi to bilo važno? Z uveljavit- 
vijo novele temeljnega zakona, o zdravstvenem, zavarovanju v mesecu juliju bi 
se hitreje in temeljiteje reševalo vprašanje zdravljenja v zdraviliščih. Po forma- 
lističnem. tolmačenju besedila zakona in po stališčih zbora ne bi, bili zavarovanci, 
katerim je zdravljenje v zdraviliščih nujno potrebno, oziroma za katere je ta 
oblika zdravljenja najuspešnejša, prikrajšani v zdravstvenem varstvu. Kot je 
znano, omenjeni zakon izloča zdravljenje z naravnimi zdravilnimi sredstvi 
iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja, toda, kar je samo po sebi umevno, 
vključuje medicinsko rehabilitacijo. 

S tem v zvezi naj omenim, da še vedno prevladuje mnenje, da je medicinska 
rehabilitacija pojem dermatologije, kirurgije in ortopedije, ni pa še razčiščen 
status medicinske rehabilitacije glede intemističnih ginekoloških ter pediatrič- 
nih obolenj. Posledica takega pojmovanja je, da skladi zdravstvenega zavaro- 
vanja od avgusta letos ne financirajo več medicinske rehabilitacije razen v 
Laškem in v Stični. Nesmiselnost navedenega pojmovanja pa se še posebno 
odraža na primeru Slatine Radenci, saj je tudi temu zdravilišču sklad takoj 
prenehal financirati rehabilitacijo, čeprav je zavod neposredno pred sprejemom 
omenjene novele -dobil status zavoda za rehabilitacijo. 

V začetni fazi reševanja problematike zdravljenja v zdraviliščih torej ni 
bilo dovolj jasnih stališč s strani tistih, ki so bili neposredno soudeleženi, pri 
tej obliki zdravljenja. To so strokovne službe, samoupravni organi socialnega 
zavarovanja in tudi sama zdravilišča, predvsem njihova zdravstvena služba. 
Nekatera zdravilišča so samoiniciativno poslovala dalje, 'dokler so prihajali 
zavarovanci z napotnicami. Toda napotnic je bilo izredno malo. Ker je bil zakon 
tako hitro uveljavljen, ni bilo možnosti, da bi vprašanje zdravljenja v zdravi- 
liščih reševale skupščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja. Ponovno 
poudarjam, da so stališča našega zbora še vedno aktualna in solidna podlaga 
za racionalno rešitev zdravljenja v naravnih zdraviliščih. 

Vprašanja in naloge, katere bi morale biti. rešene že spomladi, se rešujejo 
šele v zadnjih mesecih in sicer: določitev indikcij za zdravljenje, določitev na^ 
memibnosti zdravilišč, vrsta dejavnosti zdravilišč, zdravljenje v zdraviliščih kot 
nadaljevanje oziroma nadomestitev bolnišničnega zdravljenja, razširjeno zdrav- 
stveno zavarovanje in zdravstveni turizem. Ugotavljam, da smo preveč čakali 
na rešitve od zunaj, premalo pa iskali možnosti, za rešitve v okviru zakona in 
omenjenih finančnih možnosti. 

V tej smeri sta bili premalo aktivni Zveza naravnih zdravilišč in zavod 
za balneologijo. Te ustanove morajo biti soudeležene pri načrtovanju dejavnosti 
zdravilišč in smotrnosti zdraviliškega zdravljenja. Tudi zdravstvena služba ni 
bila 'dovolj iniciativna, 'da bi bile te oblike zdravstvenega varstva deležni vsaj 
tisti, ki jim je bila nujno potrebna. Iz predloženega gradiva je razvidno, da so 
bila v novih pogojih nevzdržna navodila določenih institucij in da so bili pro- 
blemi neenotno reševani. Zaradi različnega tolmačenja novele temeljnega zakona 
o zdravstvenem zavarovanju in različnih konceptov je bilo, kljub priporočilu 
glede kopališko-klimatskega zdravljenja otrok in mladine, ukinjeno mladinsko 
zdravilišče Debeli rtič. Logično je, da je omenjeno stanje imelo zelo negativen 
odmev v javnosti in da so se zavarovanci kot tudi drugi koristniki zdravili- 
škega zdravljenja, naj omenim predvsem inozemski zdraviliški turizem, spraše- 
vali, kaj je z vsem tem. 
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Ko smo končno problem začeli reševati s stališča zavarovanca, to je kako 
bodo naši zavarovanci oziroma občani koristili zdravljenje v zdraviliščih, je 
prišlo po daljši obravnavi do jasnih načel in stališč, katera so bila našemu zboru 
tudi predložena. Ugotovili smo, da zdravilišča lahko na tri načine nudijo zdrav- 
stveno pomoč zavarovancu, ter da so dejansko vključena v kompleksno zdrav- 
stveno varstvo. Prvič, ugotovljeno je, da določene posteljne kapacitete v dolo- 
čenih zdraviliščih zadoščajo kriterijem za bolnišnične oddelke in se zato lahko 
koristijo za nadomestitev oziroma nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. Ta 
dejavnost spada v osnovno zdravstveno zavarovanje, kajti naravni faktor, koli- 
kor je v zdravilišču indiciran, igra le podrejeno vlogo in se vključuje v kom- 
pleksno zdravstveno varstvo. Gre torej za bolnišnične oddelke v zdraviliščih, 
ker fbi bilo pričakovati in želeti, da se razbremenijo posteljne kapacitete bol- 
nišnic. 

Druga dejavnost je medicinska rehabilitacija, pri. kateri naravni faktor 
pomeni bistveni del terapije. To je dejavnost, s katero se zdravilišča v največji 
meri ukvarjajo in ki jih kot taka karakterizira. Tudi omenjena novela zakona 
jo tako opredeljuje in vključuje v razširjeno zdravstveno zavarovanje. 

Tretja dejavnost je rekreacija in zdraviliški turizem. V tej dejavnosti imajo 
zdravilišča posebno vlogo v tem smislu, da prikazujejo pomen in uspešnost 
bivanja otočana v zdraviliških krajih. 

Navedene tri dejavnosti zdravilišč imajo vsaka svoj pomen. Tako je jasno, 
da nadaljevanje oziroma nadomestitev bolnišničnega zdravljenja spada v osnov- 
no zdravstveno zavarovanje. Pri tem foi ponovil besede tovariša sekretarja 
Seliha, da pri tej dejavnosti zdravilišč nismo zamižali pred novimi izdatki, 
temveč gre za to, da bolniško zdravljenje v zdraviliščih ne sme povzročiti do- 
datnih obremenitev skladom osnovnega zdravstvenega zavarovanja, temveč je 
treba za tovrstno zdravljenje zagotoviti sredstva v okviru teh skladov. Medi- 
cinska rehabilitacija oziroma razširjeno zdravstveno zavarovanje se pa, po do- 
sedanjih konceptih, šele vpeljuje. Realiziralo bi se po posebnih pogodbah med 
delovnimi organizacijami, in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja, 
vendar1 se že čuti, da v sedanji fazi niti ena niti druga stran nista temu preveč 
naklonjeni. Pri uvedbi razširjenega zdravstvenega zavarovanja bi. morali sode- 
lovati tako zdravstvena služba samouprave zavarovancev, obratne ambulante 
in sindikati, ko naj bi ta vrsta zdravstvenega zavarovanja zagotovila zdravljenje 
v zdraviliščih tudi v primerih, ko ne gre za nadomestitev oziroma nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja. Pri uvedbi tega zavarovanja bodo morala tudi zdra- 
vilišča sama odigrati določeno vlogo. Poudarjam pa, da so zavodi za socialno 
zavarovanje prvi. začeli konkretizirati principe tega razširjenega zavarovanja. 

Zdraviliški turizem oziroma rekreacija v zdraviliščih pa je tretja dejavnost, 
ki igra veliko vlogo v domačem in inozemskem turizmu, predvsem v Sloveniji., 
kjer je precej zdravilišč. Zdravilišča in zdraviliški kraji morajo poskrbeti, da 
boido naši občani prosti čas oziroma dopust izkoristili, za rekreacijo tudi v 
zdraviliščih. , 

Na koncu svojih izvajanj omenjam še nekaj nerešenih vprašanj, kot npr. 
vprašanje konkretne aplikacije stališč zbora in vprašanje, kako bodo zavarovanci 
zdravljenje v zdravilišču koristili. Na samoupravnih organih zavarovancev sloni 
dokončna ureditev financiranja te ctolike zdravljenja. In ravno mesec december, 
ko razpravljamo o sredstvih za prihodnje leto, je odločilen čas. Strokovne in 
upravne službe bi morale izdelati samo tehniko pošiljanja zavarovancev ter 
pripravljata dokumentacijo, ki je za to potrebna. 
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Predsednik dr. Ruža Še g edin: Prosim želi še kdo razpravljati? 
Prosim, besedo ima poslanec dir. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Glede na čas bom čisto kratek. V nekaterih 
zdraviliščih posebno v otroških kot sta npr. Debeli rtič in Rakitna, je stanje 
tako kritično, da delovni kolektivi že »-razpadajo«, zato menim, da bi bilo nujno 
in v duhu današnjih razprav, v naših stališčih določiti čas, od kdaj naj se ta 
stališča realizacijo. Zato predlagam, da stališča dopolnimo s tem, da se uvede 
oblika kopališko-klimatskega zdravljenja kot nadaljevanje oziroma nadome- 
stitev bolnišničnega zdravljenja že od prvega januarja leta 1967 naprej. S tem 
časovno zadolžimo pristojne organe, ki so dolžni to izpeljati. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin: Prosim želi, še kdo razpravljati? Be- 
sedo ima Stane Šelih republiški sekretar za zdravstvo. 

Stane Šelih: Rad bi samo pojasnil, da sta o predlogu glede posteljnih 
kapacitet v zdraviliščih razpravljala tudi izvršilni odbor skupščine Republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja in pred 14 dnevi svet Republiškega zdrav- 
stvenega centra. Zato menimo, da so stališča, o katerih danes razpravljate in 
jih boste sprejeli, dejansko že sprejeta in da ni več problemov. O tem smo obve- 
stili tudi vse zdravstvene zavode in centre ter vse komunalne skupnosti, hkrati 
pa naprosili zdravstvene delavce, zlasti v dispanzerjih za medicino dela ter 
v dispanzerjih za otroke in matere, da podprejo stališče, naj delovne organizacije 
v tem prehodnem obdobju, dokler razširjeno zavarovanje še ni urejeno-, v okviru 
svojih sredstev pošiljajo člane svojih delovnih skupnosti v naravna zdravilišča. 

Predsednik dr. Ruža Še g edin: Omenila sem že, da bi dalj. predlog 
stališč na glasovanje skupaj z dopolnitvijo, ki jo je predlagal stalni odbor, ker 
nihče od članov začasnega odbora oziroma članov Socialno-zdravstvenega zbora 
ni nasprotoval predlogu stalnega odbora za dopolnitev predloženih stališč. Zeli 
še kdo v tem smislu razpravljati? Besedo ima poslanec dr. Albin Pečavar. 

Dr. Albin Pečavar: Pri teh stališčih me nekoliko moti dejstvo, da 
nimamo finančne kvantifikacije, čeprav sta se odbor in zbor doslej zavzemala 
za to, da je vsak predlog zakona tudi finančno kvantificiran. Za mene pred- 
stavlja 1000 postelj na obstoječih 13 000 bolnišničnih postelj izredno obreme- 
nitev. Vprašanje je namreč, aili bo možno zagotoviti potrebna sredstva za reali- 
zacijo teh stališč. Menim da ne. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Dovolite, da se vključim v razpravo. 
Iz predloga stalnega odbora za dopolnitev stališč je jasno razvidno, naj bi 

bolniško zdravljenje v zdraviliščih ne financirali le iz sredstev, namenjenih za 
bolnišnično zdravljenje, temveč je treba za tovrstno zdravljenje zagotoviti sred- 
stva v okviru sklada osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Zato bodo morale 
skiupščine komunalnih skupnosti, ko bodo sprejemale svoje finančne načrte 
skladov v okviru razpoložljivih sredstev upoštevati tudi potrebna sredstva za 
kopališko-klimatsko zdravljenje kot nadomestitev oziroma nadaljevanje bolniš- 
ničnega zdravljenja. Menim, da na druga sredstva razen na ta, ki se bodo 
zbrala v okviru komunalnih skupnosti, ne moremo računati. O tem pa bodo 
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odločale — kot sem že omenila — skupščine komunalnih skupnosti. Zdravstveni 
centri pa bi na osnovi programov zdravstvenega varstva, glede na izkušnje, ki 
jih imamo z zdravljenjem v zdraviliščih kot nadomestilom oziroma neposrednim 
nadaljevanjem bolnišničnega zdravljenja, lahko dali okvirne predloge glede 
potrebnih sredstev za kopališko-klimatsko zdravljenje. 

Opozorila bi samo še na eno stvar. Naše hospitalne institucije bi morale 
pri odločanju o napotitvi bolnikov na kopališko-klimatsko zdravljenje izhajati 
s stališča, ali je to v interesu zavarovanca ali ne. To poudarjam zaradi tega, ker 
so bih na seji stalnega in začasnega odbora izraženi pomisleki, da naše hospi- 
talne institucije v interesu lastnega 'dohodka ne bodo pošiljale zavarovancev v 
zdravilišča, čeprav bi ibilo to medicinsko indicirano in bi prispevalo k ozdra- 
vitvi ter hitrejši vrnitvi na delovno mesto, pa tudi sredstva skladov bi bila 
racionalneje trošena. Zavarovanci, ki so koristili te oblike zdravstvenega varstva, 
pred tem pa se zdravili v hosipitalnih institucijah, pa enoglasno zatrujejo, da je 
že sam ambient in zdraviliški režim v primerjavi z bolnišničnim režimom pozi- 
tivno vplival na njihovo hitrejšo ozdravitev. Zato menim, da morajo biti pri 
napotovanju bolnikov v zdravilišča odločilni medicinski kriteriji, ne pa finančni 
interesi zdravstvene institucije. To je še zlasti pomemibno zato, ker je število 
napotenih pacientov večje, kot pa so zmogljivosti bolnišnic. 

Ima morda še kdo kako pripombo k stališčem? Ce nihče, dajem predlog 
stališč z dopolnitvami, ki jih je predlagal stalni odbor našega zbora na gla- 
sovanje. 

Kdor je za stališča, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo> vzdržal? (Eden.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlagana stališča. 
Predlagam, da ta stališča posredujemo vsem zdravstvenim zavodom v Sloveniji, 
Zvezi navarnih zdravilišč in zdraviliških krajev v Sloveniji, samoupravnim 
organom republiške in komunalne skupnosti socialnega zavarovanja ter službi 
socialnega zavarovanja republiškemu in medobčinskim zdravstvenim centrom 
ter republiškemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo. 

Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
in sklepanje o predlogu zakona o določitvi skrbniškega organa. 

Za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno 
obrazložitev? (Ne.) 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov našega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Pismeni poročili od- 
bora in komisije ste prejeli. 

Zeli morda poročevalec odbora oziroma komisije dati še ustno obrazložitev? 
(Ne.) Če ne, pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Če nihče, 
potem zaključujem razpravo in dajem 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? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor predlog zakona sprejel. Zakon 
bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor. 
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Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, in sicer na obravnavo 
informacije o pripravah osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni 
služlbi v SR Sloveniji. 

K tej točki dnevnega reda niste prejeli gradiva. O tej informaciji je odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora razpravljal na svoji 
seji 2. decembra 1966. 

Prosim poročevalca odbora, da da poročalo. 

Dolfe Vojsk: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora je na seji dne 2. 12. 1966 razpravljal o informa- 
ciji o pripravi osnutka zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi 
v SR Sloveniji, ki jo je Skupščini SR Slovenije predložil republiški sekretariat 
za zdravstvo in socialno varstvo. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je meseca septembra 
tega leta predložil Skupščini, teze za zakon o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stveni službi v SR Sloveniji. Odbor je obravnaval omenjene teze in ugotovil, 
da niso primerne za javno obravnavo. Na več delovnih sestankih je odbor 
temeljito obravnaval te teze in zavzel stališča do vseh bistvenih vprašanj, ki 
naj jih ureja zakon ter jih posredoval republiškemu sekretariatu za zdravstvo in 
socialno varstvo, da bi jih upošteval pri izdelavi osnutka zakona. 

Omenjena informacija sekretariata ugotavlja, da je pripravljen osnutek 
republiškega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi., v SR Slo- 
veniji in da so upoštevana stališča odbora. 

Ker je odbor vztrajal na stališču, ki ga je sprejel tudi zbor, da je treba 
čimprej predložiti predlog zakotna, repu!bliškd sekretariat sporoča, da je osnutek 
zakona sicer pripravljen, vendar meni, da v sedanjih okoliščinah ne bi kazalo 
sprejemati republiškega zakona iz naslednjega razloga: 

V zveznem merilu namreč prav zdaj potekajo razprave o sistemskih spre- 
membah v zdravstvenem zavarovanju in tudi o uvedbi obveznega minimalnega 
zdravstvenega varstva občanov, kar bo neposredno vplivalo na zasnovo zdrav- 
stvenega varstva. To lbo zahtevalo nov zvezni zakon o zdravstvenem varstvu in 
organizaciji zdravstvene službe, ki ga mora republika upoštevati pri. sprejema- 
nju republiškega predpisa. Predvideva se, da bo zvezni splošni zakon sprejet 
spomladi prihodnjega leta. 

Odbor je soglašal z mnenjem republiškega sekretariata za zdravstvo in 
socialno varstvo, poudaril pa je, da bi moral sekretariat v sodelovanju z drugimi 
republiškimi upravami in strokovnimi organi, upoštevajoč že znana stališča glede 
sprememb sistema zdravstvenega zavarovanja, takoj začeti z izdelavo tez za 
republiški zakon o obveznem minimalnem zdravstvenem varstvu in o financira- 
nju zdravstvenega varstva. 

Tem tezam bi morala biti priložena temeljita strokovna in finančna doku- 
mentacija. 

Z obravnavo omenjenih tez na seji zbora bi se republika aktivno vključila 
v priprave ustreznih zveznih predpisov. 

Odibor predlaga zboru, da sprejme stališče odbora in s tem tudi mnenje 
republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo ter sprejme sklep, 
da sekretariat čimprej predloži omenjene teze Skupščini SR Slovenije. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Menim, da je stvar tako jasna, da 
se lahko Zbor izjavi, ali se strinja s predlogom. Želi morda kdo razpravljati? 
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(Nihče.) Se strinjate s predlogom odbora? (Poslanci se strinjajo.) Zaključujem 
razpravo k tej točki dnevnega reda. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, in sicer na poročilo man- 
datno-imunitetne komisije. 

K tej točki dnevnega reda niste prejeli gradiva. Prosim poročevalca man- 
datno-imunitetne komisije, da da poročilo. 

Stane Drobnič: Mandatno-imunitetna komisija Socialno-adravstve- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23. oktobra 1966 razpravljala 
in sklepala o predlogu za vzpostavitev imunitetne pravice poslancu Andreju 
Arnjošu v kazenskem postopku po zasebni tožbi Cite in Vida Mesariča iz Polj- 
čan, vloženi, pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod št. K 432/65 zaradi kaznivega 
dejanja po členih 169/11. in 170/11. kazenskega zakonika. 

Mandatno-imunitetna komisija je zadevo proučila in bila mnenja, da ni raz- 
logov, da se vzpostavi imunitetna pravica poslancu Andreju Aranjošu. Zato je 
sprejela sklep, da se poslancu Andreju Aranjošu ne vzpostavi imunitetna pra- 
vica v kazenskem postopku po zasebni tožbi Cite in Vida Mesariča iz Poljčan, 
vloženi pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod št. K 432/65 zaradi kaznivega 
dejanja po členih 169/11. in 170/11. kazenskega zakonika. 

Komisija predlaga, da da Socialno-zdravstveni zbor soglasje k omenjenemu 
sklepu. 

Predsednik dr. Ruža Se g edin: SMšali ste poročilo mandatno-imuni- 
tetne komisije. Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslanec 
dr. Vinko Mozetič. 

Dr. Vinko Mozetič: Prosil bi poročevalca komisije, da pojasni, kaj 
pomeni izraz »vzpostavitev« imunitetne pravice. 

Stane Drob nič: Poslanec Andrej Aranjoš se na razpravi na Okrož- 
nem sodišču v Mariboru ni skliceval na imunitetno pravico, pozneje pa je pred- 
lagal vzpostavitev te pravice. Mandatno-imunitetna komisija je bila mnenja, 
da vzpostavitev imunitetne pravice ne bi bila umestna, ker poslanec ni oviran 
pri opravljanju javne funkcije poslanca. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, želi še kdo kakšno pojasnilo 
v zvezi s tem predlogom oziroma ah želi kdo besedo? Besedo ima poslanec 
dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Očitno je, da tako kot meni tudi ostalim po- 
slancem še vedno ni jasna obrazložitev. Posebno nam ni jasno, kaj se za tistimi 
kazenskimi členi skriva. Prosil bi za bolj natančno in oprostite, da tako rečem 
bolj preprosto in manj pravno utemeljitev, ki nam bo vsem jasna. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, besedo ima Stane Drobnič. 

Stane Drobnič: Dne 7. oktobra 1965. leta je poslanec Andrej Aran- 
još vložil pri Skupščini SR Slovenije predlog za vzpostavitev imunitetne pravice. 
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Zoper poslanca sta namreč zasebna tožilca Cita in Vid Mesaric iz Poljčan 
vložila tožbo zaradi kaznivega dejanja razžalitve in obrekovanja v tisku in to 
po 169/11. in 170/11. členu kazenskega zakonika. Zoper poslanca Andreja Aran- 
joša sta ta zasebna tožilca uvedla kazenski postopek zaradi članka, ki ga je ta, 
kot sekretar osnovne organizacije Zveze komunistov Poljčane napisal in objavil 
v dnevniku »Večer« v Mariboru skupaj z Adamom Kalizanom, predsednikom 
krajevne organizacije SZDL Poljčane, Jankom Bogatajem, predsednikom krajev- 
nega odbora Združenj zveze borcev NOV, Albinom Bajžljem in Antonom Nema- 
niičem, članoma odbora krajevne organizacije Združenj zveze borcev NOV ter 
Borisem Plašinjakom, članom občinskega komiteja Zveze komunistov v Sloven- 
ski Bistrici. Zasebna tožilca sta kazenski postopek uvedla tudi. zoper vse nave- 
dene sopodpisnike članka, ki se glasi: »Dodatek k reportaži »Janičarstvo 20. 
stoletja«. 

Elemente kaznivega dejanja razžalitve vsebujejo' po mnenju tožilke v nave- 
denem članku besede: »prevarantski prsti«, »umazano dejanje, ki ni njeno 
edino« in »dvolična intrigantka«, elemente kaznivega dejanja obrekovanja 
besede, češ da je hotela zasebna tožilka izsiliti od gostilničarke Kajten izjavo, 
da se ob priliki snidenja z Nemci ni pojavila v gostilni in kupila vžigalic«. 
Elemente kaznivega dejanja obrekovanja pa je zazreti glede zasebnega tožilca 
v tem, češ da je izsilil od Berte Žarko določeno izjavo. Podrobna vsebina članka 
je razvidna iz sodbe, ki je bila posredovana mandatno-imunitetni komisiji. 

Do objave citiranega članka je prišlo v zvezi s člankom »Janičarstvo 20. 
stoletja — mati brez otrok«, ki ga je napisala Jagoda Florjančič in je bil objav- 
ljen 26. oktobra 1962 v »Večeru« in v zvezi s članki, ki so izšli v istem časopisu 
v dneh od 16. do 20. 11. 1962 ter obravnavah življenjsko zgodbo matere Berte 
Zorko in njenega otroka Marije. 

Berta Zorko, ki. ji je bil med vojno odvzet edini otrok, hčerka Marija, je 
po vojni neumorno iskala svojo hčerko in končno leta 1956 ugotovila, da se ta 
nahaja pri neki nemški družini v Mulheiimu. Zasebna tožilka Cita Mesarič ni 
v celoti zadostila prevzeti nalogi, da kot politična funkcionarka pomaga Berti 
Zorko pri vrnitvi njenega otroka iz tujine. Nasprotno, nasproti nemškim rejni- 
kom se je vedla naravnost kamitulantsko. Ta njena negativna vloga je prišla 
v citiranih člankih jasno do Izraza. Na te članke je zasebna tožilka odgovorila 
v »Večeru«, ko je v svojem pojasnilu zatrjevala, da so nevedbe v člankih neres- 
nične ter 'da bo avtorje člankov tožila. 

Ravnanje zasebne tožilke Cite Mesarič je bilo obravnavano na odprtem 
partijskem sestanku v Poljčanah dne 12. 11. 1962. Poslanec Andrej Aranjoš in 
ostali obtoženci so napisali inkriminirani članek pod vtisom navedenega se- 
stanka in glede na pojasnilo zasebne tožilke v »Večeru«. Na partijskem sestanku 
je bila zasebna tožilka Cita Mesarič ostro kritizirana. 

Iz navedb zasebnih tožilcev je razvidno, da se je obtoženec Andrej Aranjoš 
zelo objestno obnašal na prejšnjih razpravah, da je zasebno tožilko žalil, češ da 
je goljufala in izjavil, da se bo v primeru, če bi ga zasebna tožilka tožila, skli- 
ceval na poslansko imuniteto. Andrej Aranjoš je razpravo, ki je bila v aprilu 
1964, zamudil za cel dan. Njegove navedbe, da se razprave dne 27. 9. 1966 ne 
more udeležiti, zaradi nujne zadržanosti, niso bile povsem točne. Razprava je 
bila določena ob 11. uri. Obtoženec pa je navedel, da ima tega 'dne na Občinski 
skupščini Slovenska Bistrica sestanek predsednikov občinskih skupščin, ki se ga 
mora udeležiti kot republiški poslanec. Kasnejše poizvedbe pa so pokazale, da je 
obtoženec tega dne dopoldne delal v zdravstvenem domu in da je bil sprejem 
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pri predsedniku občinske skupščine šele ob 18. uri. Očitno je, da je obtoženec 
s svojim ravnanjem želel doseči, 'da bi se postopek zavlačeval in da bi zadeva 
zastarela. Ko pa sta zasebna tožilca opozorila sodišče na zastarani rok in prosila, 
da razpravo čimprej razpiše, je obtoženec, kot že rečeno, 28. 9. 1966 sporočil 
sodišču, .da uveljavlja poslansko imuniteto, po pojasnilu sodišča pa vložil predlog 
na Skupščino SR Slovenije. Vsi ostali sopoidpisniki članka so bili pravnomočno 
obsojeni, zato je mandatno-imunitetna komisija menila, da ni razlogov, da se 
poslancu Aranjošu vzpostavi imunitetna pravica. 

Predsednik dr. Ruža šegedi.n : Dajem torej predlog mandatno-imu- 
nitetne komisije na glasovanje. Kdor je za soglasje k predlogu mandatno- 
imunitetne komisije, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo .roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor 'dal soglasje k sklepu mandatno- 
imunitetne komisije. 

Prehajam na 9. točko dnevnega reda, in sicer na poslanska vpra- 
šanja. Zbor ni prejel nobenega pismenega poslanskega vprašanja. Zeli morda 
kdo postaviti ustno vprašnje? Besedo ima poslanec Štefan Sreš. 

Štefan Sreš: Na zadnji seji zbora sem stavil vprašanje, vendar sem 
dobil odgovor le na vprašanje, ali. se biro za raziskavo tržišča pri Gospodarski 
zbornici Slovenije lahko ukvarja s posredovanjem zaposlovanja doma in v 
tujini, ne pa na vprašanje, kako so bila uporabljena sredstva, ki jih je dobil 
biro od Zavoda za zaposlovanje delavcev v Ljutomeru. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovariši, v tej zvezi, lahko zagotovim, 
da bomo zahtevali odgovor na zadnje vprašanje. Hkrati pripominjam, -da smo 
tovarišu Srešu poslali pojasnilo, ki ga je Skupščini posredoval republiški sekre- 
tariat za delo, da pa k temu pojasnilu ni imel nobene pripombe oziroma sploh 
ni odgovoril. Zato do današnje seje tudi nismo mogli ukrepati. Obljubljam pa, 
da bo tovariš Sreš dobil odgovor na vprašanje, ki ga je danes ponovno postavil, 
na prihodnji seji zbora. 

Štefan Sreš: Povedati moram, da to kar sem pismeno prejel, ni bil 
odgovor na rnoje vprašanje. Kar sem dobil od biroja in od Skupščine, je bila 
samo informacija, ne pa odgovor na moje vprašanje. Ta opomba je bila tudi pri- 
stavljena na koncu dopisa, kjer je bilo rečeno, da to ni. odgovor na moje vpra- 
šanje, ampak samo informacija. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Opozorila bi Socialno-zdravstveni, zibor 
na zapisnik zadnje seje, ki ga je zbor danes potrdil in kjer med drugim piše 
naslednje v zvezi s poslanskim vprašanjem Štefana Sreša: »Poslanec se je z 
odgovorom zadovoljil, menil pa je, da bi moral biro vrniti zavodu neupravičeno 
prejeta sredstva.« 

Poslanec Sreš idanes ob sprejemanju zapisnika ni imel nobene pripombe. 
S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 26. sejo Soeialno-zdravstve- 

nega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 21. uri.) 
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27. seja 

(29. decembra 1966) 

Predsedovala: dr. Ruža Segedin, 
predsednik Socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 27. sejo Socialno-zdravstvenega zibora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili tile poslanci: Franc Bradač, Jože Oblak, 
Miarjam. Petrovčič, Dodfe Vojsk, Božo Robida in Andrej Aranjoš. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji, zbora prisostvujejo kot predstavniki Izvršnega sveta: tovarišica Majda 

Gaspari, član Izvršnega sveta, tovariš Jože Tepina, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance in tovarišica Nada Majcen, namestnik republiškega sekretarja 
za zdravstvo in socialno varstvo. 

Seji prisostvujeta tudi člana Izvršnega sveta, tovariša Edo Brajnik in Mirko 
Zlender. 

Kot gostje so bili vabljeni: predstavnik republiškega sekretariata za zdrav- 
stvo in socialno varstvo, republiškega sekretariata za delo, republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev Slovenije, republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje, republiškega zdravstvenega centra in republiškega sekretariata za 
finance. 

Predlagam naslednji idnevni red: 
1. odobritev zapisnika 26. seje Socialno-zdravstvenega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se 

sme 'določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev 
in o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za 
invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek; 

3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uporabi amortizacijskih 
sredstev delovnih organizacij določenih področij; 

4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pomoči družinskim članom, 
katerih hranilec je v obvezni vojaški službi; 

5. razprava o izvajanju finančnih programov za financiranje dograditve 
zdravstvenih investicij, in 

6. poslanska vprašanja. 
Se zbor strinja s predlaganim dnevnim redom? (Da.) Ima morda kdo kak 

predlog za dopolnitev ali spremembo dnevnega reda? (Ne javi se nihče.) Ker 



27. seja 299 

nima nihče notoene pripombe, oziroma predloga za dopolnitev, ugotavljam, da je 
dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 26. seje Socialno- 
zdravstvenega zbora ste prejeli, skupaj z vabilom za to sejo. Ima morda kdo kake 
pripombe k zapisniku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je 
zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev in o predlogu odloka 
o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona in predlog 
odloka, ki ju je predložil odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora. Nadalje ste prejeli sklep skupščine Republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev Slovenije o stopnjah osnovnega prispevka za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje, prispevka za otroški dodatek ter prispevka za zava- 
rovanje za nesrečo pri delu in poklicno obolenje, poročilo odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov ter poročili zakonodajno^pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije. Kasneje ste prejeli še informacijo o predvidenih spremem- 
bah predpisov na področju socialnega zavarovanja in njihovem vplivu na poslo- 
vanje teh skladov. 

Danes ste prejeli še dodatno poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov o seji, ki jo je imel odbor včeraj. 

Prosim predstavnika odbora za delo in socialno zavarovanje Republiškega 
zbora, da kot predlagatelj predloga zakona in odloka da še ustno obrazložitev. 
— Besedo ima tovariš Janez Japelj, predsednik odbora za delo in socialno zava- 
rovanje Republiškega zbora. 

Janez Japelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Rezultati našega dose- 
danjega družbenega razvoja kažejo, da je gospodarska reforma postavila pred 
nas na vseh področjih zaostrene zahteve za večjo produktivnost, za racional- 
nost in za učinkovitost dela ter poslovanja. Družbena reforma, ki smo jo v 
prvem obdobju obravnavah skoraj izključno kot nalogo gospodarstva, že letos 
vedno odločneje zahteva večjo učinkovitost in racionalnost tudi v vseh tistih 
dejavnostih, ki imajo značaj tako imenovane splošne potrošnje. Tesna poveza- 
nost in medsebojna odvisnost gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti 
namreč narekuje ne samo formalno nižje obremenjevanje gospodarstva, marveč 
tudi v obstoječi razdelitvi narodnega dohodka ustrezno prilagoditev vseh vrst 
družbene potrošnje. Prilagoditev potrošnje v teh dejavnostih našim materialnim 
zmogljivostim se ne bo izvedla sama od sebe. Razen postavljanja finančnih 
okvirov, v katerih naj se ta giblje v sedanji fazi razvoja, zahteva takšno prilago- 
jevanje tudi vrsto zavestnih ukrepov. 

Družbene službe so v prvem obdobju izvajanja gospodarske reforme iskala 
rešitev svojega položaja predvsem v dokazovanju in opravičevanju potreb na 
teh področjih, pri čemer so se pojavljale tudi težnje po prerazpodelitvi narod- 
nega dohodka. Veliko manj pa je bilo naporov, ki bi zagotavljali prilagoditev 
njihovega celotnega poslovanja na novo nastalim zaostrenim pogojem gospodar- 
jenja. 
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Leto, ki se pravkar končuje, je prineslo tudi vrsto spoznanj, do katerih 
smo prišli včasih tudi v ostrih izmenjavah mnenj in pogledov. Jasneje so se 
formulirale zahteve po ustreznih sistemskih spremembah, ki bodo morale pri- 
lagoditi naloge in obveznosti družbenih služb danim materialnim okvirom. Na 
vseh nivojih so se tudi izoblikovali predlogi za nove rešitve, katerih namen je 
doseči vedno imperativneje zahtevano racionalizacijo in učinkovitost poslovanja 
družbenih služb. Nekatere od teh predlogov smo pričeli že tudi uveljavljati, 
sicer z veliko opreznostjo, — da ne rečem s premajhno o-dločnostjo. Ta dejstva 
kažejo, da se na področju družbenih služb šele sedaj začenjajo resnično uveljav- 
ljati procesi, ki jih je sprožila gospodarska reforma. 

Socialno zavarovanje predstavlja tako po svojem pomenu kot po obsegu 
angažiranih sredstev eno izmed najpomembnejših dejavnosti na tem področju, 
saj se je delež narodnega dohodka gibal za te namene v zadnjih petih letih 
od 11 <Vo do več kot 13i0/o. Obstaja torej tendenca naraščanja izdatkov socialnega 
zavarovanja, kar nas postavlja pred alternativo, ali se zavestno odločimo za 
povečanje tega deleža ali pa za njegovo stabilizacijo. Splošna gospodarska 
gibanja nam narekujejo, da se odločimo za stabilizacijo te potrošnje. 

Taka odločitev zahteva na eni. strani sistemske spremembe v posameznih 
vejah socialnega zavarovanja in na drugi strani vrsto tekočih ukrepov, ki bodo 
zagotovili večjo učinkovitost uporabe zbranih sredstev. Sistemske spremembe, 
zlasti pomembnejše, ki bodo bolj angažirale zavarovance, delovne organizacije 
in družbeno-politične skupnosti k neposrednejšemu odločanju in sodelovanju 
pri uvajanju pravic ter gospodarjenju s sredstvi teh skladov, zahtevajo več 
časa. Zato jih bo mogoče postopno uveljavljati šele v prihodnjem letu. 2e sedaj 
pa je mogoče z vrsto organizacijskih in -drugih ukrepov na področju službe 
socialnega zavarovanja in zdravstvenega varstva •ustvariti pogoje, ki bodo lahko 
takoj vplivali na racionalnost celotne potrošnje. 

Zvezna skupščina je prav v teh dneh sprejela že nekatere zakonske pred- 
pise s področja zdravstvenega ter invalidsko-pokojninskega zavarovanja, otroške- 
ga dodatka ter delovnih razmerij, katerih cilj je racionalizacija potrošnje 
na tem področju in uskladitev te potrošnje z -družbenimi zmogljivostmi. S temi 
predpisi se deloma omejujejo pravice zavarovancev in 'deloma prenašajo stroški 
na osebne dohodke in dohodke delovnih organizacij. Zaradi tega se tudi zmanj- 
šujejo obveznosti delovnih organizacij do skladov socialnega zavarovanja. S 
temi ukrepi se skupna stopnja prispevkov za vse vrste socialnega zavarovanja 
in za otroški dodatek omejuje od sedanjih 20,5 %> na 19%. 

Ob prvotni, zahtevi, da skupna stopnja prispevkov ne more biti večja od 
20,5 %>, je bila za invalidsko^pokojninsko zavarovanje — po sklepu skupščine 
Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev — določena in vam v 
soglasje predlagana stopnja osnovnega prispevka v višini 12,4 °/o, stopnja pri- 
spevka za otroški 'dodatek pa je bila -določena na 2,1 °/o. Potrebe dolgoročnega 
zavarovanja bi. bilo mogoče kriti ob dosedanjih pogojih, na osnovi katerih so 
izdelane prvotne utemeljitve, ki ste jih prejeli, s 14,5'% skupno stopnjo. V 
obrazložitvi, ki ste jo prejeli, so prav tako navedene okolnosti in razlogi, ki 
utemeljujejo za zdravstveno zavarovanje znižanje stopnje od letošnjih 7Vo 
na 6 °/o v prihodnjem letu. To znižanje je omogočila sprememba temeljnega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju, uveljavljanju v juliju 1966. leta, ki daje 
večje obveznosti delovnim organizacijam in omejuje nekatere pravice zava- 
rovancev. 
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Pri pripravi predlogov obeh aktov, ki so vam predloženi, niso mogli biti 
seveda upoštevani ukrepi, ki so se pripravljali takrat za področje socialnega 
zavarovanja v zveznem merilu. S temi ukrepi, ki. so danes že sprejeti, se še 
nadalje zmanjšujejo obremenitve skladov socialnega zavarovanja in se še bolj 
racionalizira potrošnja na tem področju. Zvezni ukrepi narekujejo spremembe 
v razporeditvi stopenj oziroma sredstev med sklade socialnega zavarovanja. 
Upoštevati je namreč treba, da sedaj uveljavljene spremembe prenašajo pre- 
cejšen del obveznosti iz skladov zdravstvenega zavarovanja na delovne organi- 
zacije in na zavarovance same ter da se še nadalje zmanjšuje obseg pravic 
zavarovancev. 

Tako kot so v juliju 1966. leta sprejeti ukrepi zahtevali znižanje stopnje 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje od 7% na 6®/o, prav tako 
zahtevajo pravkar sprejeti zvezni predpisi, ki jim bodo takoj sledili, ustrezni 
republiški predpisi in ukrepi samoupravnih organov, nadaljnje znižanje te 
stopnje, in sicer na S^/o. Podrobnejša obrazložitev, ki narekuje in omogoča to 
znižanje, je opisana v posebni informaciji, ki ste jo prejeli, in ki vsebuje tudi 
potrebne računske kalkulacije. 

Zato v imenu odbora predlagam amandma, s katerim naj se v predlogu 
zakona o najvišji, meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje delavcev, predvidena 6%-na stopnja osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev zniža na največ 5 %> od osnove, 
od katere se obračunava prispevek za zdravstveno zavarovanje. Okoliščine nare- 
kujejo, da se ta zakon sprejme takoj zato, da se določi glede na novo določitev 
prispevne stopnje za vse vrste socialnega zavarovanja v višini 19 %, delež te 
stopinje, v okviru katerega bodo morale komunalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja uskladiti svoje dohodke in izdatke že takoj v začetku prihodnjega leta. 

Uskladitev potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja z družbenimi 
zmogljivostmi in novimi predpisi, ki omogočajo limitiranje stopnje osnovnega 
prispevka na največ 5 ®/o, bo zagotovljena le tedaj, če bodo pravočasno sprejeti 
in realizirani tudi organizacijski in drugi ukrepi, ki bodo prispevali k bolj 
smotrni potrošnji na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavaro- 
vanja. V tej zvezi bodo morah samoupravni organi socialnega zavarovanja 
in tudi drugi organi sprejeti že takoj v začetku prihodnjega leta vrsto novih 
aktov, za katere jih pooblaščajo zvezni predpisi. Med pomembne ukrepe, ki naj 
prispevajo k stabilizaciji in racionalizaciji potrošnje na področju zdravstvenega 
zavarovanja oziroma zdravstvenega varstva, so prav tako predlogi, ukrepov, ki 
jih je nedavno predložil republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo 
Skupščini SR Slovenije. Potrebni so prav tako tudi ukrepi, ki naj zagotovijo 
racionalnejše poslovanje službe socialnega zavarovanja in ki jih bosta morala 
čimprej pripraviti republiški sekretariat za delo in republiški zavod za socialno 
zavarovanje. 

Spremembe na področju zdravstvenega zavarovanja nalagajo tudi nove 
odgovorne in zelo zahtevne naloge skupščinam komunalnih skupnosti socialnega 
zavarovanja. S tem so dobile skupščine teh skupnosti večje samoupravne pri- 
stojnosti in tudi večje odgovornosti. Voditi bodo morale takšno politiko, ki 
bo ob participaciji zavarovanih oseb k stroškom za posamezne oblike zdravstve- 
nega varstva pogojevala najracionalnejše rešitve zdravstvenega varstva. S pra- 
vilno izvedeno organizacijo zdravstvene službe in z izvajanjem še drugih 
ukrepov akcijskega programa na področju zdravstvenega varstva, s stimulativno 
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odmero višine nadomestila za čas bolezni, bo mogoče bistveno vplivati na 
tekoče usklajevanje dohodkov z izdatki v komunalnih skupnostih. 

V zvezi s pričakovanimi ukrepi komunalnih skupnosti se pred službo 
socialnega zavarovanja kot tudi pred zdravstvene zavode, predvsem zdravstvene 
centre, postavljajo nove in veliko bolj zahtevne naloge. Samoupravni organi 
na področju socialnega zavarovanja bodo namreč mogli sprejemati kvalificirane 
odločitve le na osnovi ekonomskih analiz ter ocen zdravstvenega zavarovanja in 
varstva na območju komunalne skupnosti. Službe socialnega zavarovanja morajo 
zato čimprej postati strokovno usposobljene, ekonomsko-finančni aparat, ki bo 
samoupravnim organom predlagal najustreznejše rešitve pri opravljanju novih 
nalog. 

Za čimbolj racionalno poslovanje službe socialnega zavarovanja je treba 
tako kot v zdravstvu, tudi v teh službah sprejeti ustrezen akcijski program, 
ki naj zagotovi vse potrebne ukrepe za izboljšanje celotnega poslovanja, poeno- 
stavi in modernizira delo, skratka, da dosežemo takšno strokovnost kadrov, 
ki bo ustrezala prihodnjim potrebam in zahtevam samoupravnih organov 
socialnega zavarovanja. 

Prilagoditev zdravstvene službe našim možnostim in potrebam je odvisna 
od čimprejšnje uveljavitve optimalne organizacije in še nekaterih drugih ukre- 
pov v zdravstveni službi v merilu republike. Zato je treba z ustreznim akcij- 
skim programom povezati iniciativo, ki jo kažejo zdravstveni delavci in zavodi 
ter drugi zainteresirani organi. V nekaterih komunalnih skupnostih so na tem 
področju sicer že marsikaj storili, vendar sami, brez kompleksnejših rešitev v 
merilu republike, ne morejo smotrno- urediti vseh medsebojnih odnosov. Repu- 
bliški upravni in strokovni organi se morajo zato v teh novih pogojih z vso 
zavzetostjo angažirati za reševanje odprtih vprašanj in hitro reagirati na nastale 
probleme in naloge. Le tako bo namreč mogoče doseči nujno potrebno uskladi- 
tev naporov, ki jih bodo v tej smeri, podvzemali samoupravni in strokovni 
organi na tem področju. To pomeni, da je treba poskrbeti za čimprejšnjo reali- 
zacijo že koncipiranega akcijskega programa, ki ga je pripravil republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Dosedanje razprave o problematiki socialnega zavarovanja, ki so bile v 
zadnjem času tako v zvezni kot v republiški skupščini, so živo zainteresirale 
zavarovance same in delovne ter družbene organizacije za bolj smotrnejšo reše- 
vanje problemov socialnega in predvsem zdravstvenega zavarovanja. Dejstvo, 
da se delno prenašajo obveznosti na delovne organizacije, bo te mnogo bolj 
kot doslej zainteresiralo za zdravstveno stanje -delavcev in jih pripravilo do 
tega, da posvetijo tudi v interesu lastnih poslovnih uspehov večjo pozornost 
aktivnemu zdravstvenemu varstvu, predvsem pa, da bodo bolj kot doslej 
skrbele za razvoj medicine dela. Zato bo treba takšen vsesplošen interes upošte- 
vati pri nadaljnjem delu na tem področju. Omenjene spremembe bosta morala 
tako Izvršni svet kot tudi Skupščina SR Slovenije tekoče spremljati in 
usmerjati. 

Tudi, na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja in otroškega do- 
datka so bile uveljavljene nekatere spremembe, ki vplivajo na določitev pri- 
spevne stopnje za te vrste zavarovanja, vendar ne bodo dale takojšnjih večjih 
finančnih učinkov. Ker so tudi na tem področju možnosti za racionalnejšo 
uporabo sredstev ob sedanjem obsegu pravic močno omejene, bo mogoče znižati 
prispevno stopnjo le, če se ne izvede revalorizacija pokojnin v prvotni predvi- 
deni višini. 
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Na področju otroškega dodatka so uvedene pomembnejše spremembe, ki 
upoštevajo tudi specifičnosti posameznih republik. Zato so republike pristojne, 
da določijo cenzus dohodka, od katerega bo odvisna pravica do otroškega do- 
datka. Zato bo možno do sedaj predvideno stopnjo prispevka za otroški dodatek 
verjetno znižati. 

Stopnji za invalidsko-pokojninsko zavarovanje in za otroški dodatek, ki 
ju je sprejela skupščina Republiške skupnosti za socialno zavarovanje delavcev 
ob upoštevanju takratnih razmer, sta zato danes nesmiselni, saj skupnost ni. 
mogla upoštevati sprememb, ki jih prinašajo novi predpisi. Zato v imenu 
odbora predlagam., da se na današnji seji zbora ne sklepa in odloča o predlogu 
odloka o soglasju k določitvi, stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in po- 
kojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek, ker bo skupščina Repu- 
bliške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev o tem ponovno razpravljala in 
upoštevajoč nove razimere, sprejelia tudi ustreznejše stopnje za te vrste zava- 
rovanja. 

Predlagam zboru, da sprejme predloženi zakon. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da seznani zbor s stališčem Izvršnega sveta k predlaganim zakonskim predpisom. 

Majda Gaspari: Izvršni svet soglaša s predloženim amandmajem in 
torej tudi s predlogom zakona o najvišji meri, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. Predloženi amandma 
že usklajuje materialna razmerja v socialnem zavarovanju z ukrepi, ki. jih je 
včeraj in predvčerajšnjim sprejela zvezna skupščina. Ta predlog je — po našem 
mnenju — eden izmed bistvenih vzvodov za uskladitev potrošnje z materialnimi 
možnostmi in je sestavni del naporov za stabilizacijo gospodarstva. Tako 
postavljen okvir materialnih gibanj v zdravstvenem zavarovanju pa seveda 
zaostruje pogoje gospodarjenja na tem področju. Zato terja od zavarovancev, 
zdravstvenih delavcev, delovnih organizacij in družbenopolitičnih skupnosti, 
da čimprej rešijo vsa tista vprašanja, ki lahko' zagotovijo večjo smotrnost v 
financiranju zdravstvenega varstva in večjo rentabilnost v zdravstveno službo 
vloženih sredstev. 

Ukrepi, ki jih je sprejela Zvezna skupščina, že vnašajo v sistem zdravstve- 
nega zavarovanja nekatere nove elemente, ki odpirajo pot k večjemu angaži- 
ranju delovnih organizacij in k treznejšemu odločanju zavarovancev pri korišče- 
nju posameznih zdravstvenih storitev. Do njihove konkretne in uspešne aplikar- 
cije v praksi pa bo lahko prišlo le, če bodo vsi republiški upravni in strokovni" 
organi, to je republiška sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in za delo 
ter republiški zavod za socialno zavarovanje in republiški zdravstveni center 
takoj sinhronizirali svoje prizadevanje in brez odlašanja pripravili skupen 
akcijski program. Ta pa mora vsebovati predvsem: 

— pripravo predlogov za vse ukrepe in predpise, ki jih morajo na osnovi 
zveznih predpisov sprejeti republiške ali komunalne skupnosti'socialnega zava- 
rovanja. Zlasti pomembno je pooblastilo o določitvi participacije zavarovancev, 
za kar so potrebni ustrezni, strokovni predlogi in uskladitev stališč in izhodišč 
za območje vse republike. Čeprav je 1. marec z zakonom določen kot termin, 
do katerega se morajo urediti vsa ta vprašanja, vendar menimo, da bi morale 
skupnosti socialnega zavarovanja sprejeti konkretne odločitve že v mesecu 
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januarju, da bi tako lahko omogočile normalen potek programiranja in finan- 
ciranja zdravstvenega varstva v 1967. letu; 

— strokovno pomoč delovnim organizacijam, da bi lahko pravočasno in stro- 
kovno utemeljeno uredile v svojih splošnih in posebnih aktih sistem in krite- 
rije za izplačevanje denarnih nadomestil za primere bolezni in delanezmožnosti 
do 30 dni, kar prehaja zdaj v pristojnost delovnih organizacij; 

— izdelavo strokovnih predlogov z,a pravočasno sklenitev splošnega spo- 
razuma med komunalnimi skupnostma zdravstvenega zavarovanja in regionalnimi 
zdravstvenimi centri o financiranju zdravstvenega varstva v prihodnjem letu 
in za sklenitev pogodb s posameznimi zdravstvenimi zavodi. Analiza dosedanjega 
načina razdeljevanja sredstev iz skladov zdravstvenega zavarovanja namreč 
potrjuje, da je zaradi vpliva in pritiska različnih mnenj prihajalo do takega 
angažiranja razpoložljivih možnosti, ki so povzročale negativne .posledice in 
neustrezno vrednotenje dela posameznih zdravstvenih zavodov. To zahteva 
ustrezno družbeno intervencijo pri določevanju proporeov v samem globalu 
sredstev, s katerimi razpolagajo skladi zdravstvenega zavarovanja in glede naj- 
ustreznejšega sistema financiranja. Prav zaradi tega je Izvršni svet sprejel 
O'dlok, s katerim pooblašča republiški sekretariat za zdravstvo in sorialno varstvo, 
da določi smernice in izda predpise o elementih za sklepanje pogodb med 
zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi o zdravstvenih storitvah zava- 
rovanim osebam. To pooblastilo nalaga sekretariatu dolžnost, da pravočasno 
izdela ustrezne strokovne predloge za hitrejše urejanje vseh tistih vprašanj, 
ki so doslej zavirala 'bolj racionalno delovanje zdravstvene službe in s tem 
onemogočala pravočasno sklenitev pogodb. 

Zlasti nujni so ukrepi za uskladitev organizacije zdravstvene službe z obsto- 
ječimi možnostmi an zahtevami smotrne zdravstvene politike. Nekatere od teh 
ukrepov že vsebuje akcijski program, ki ga je predložil sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo. Tega bo treba še izpopolniti in poskrbeti predvsem za dobrt* 
strokovno utemeljitev posameznih predlogov, da bi lahko na tej osnovi čimprej 
sprejeli samoupravni organi in družbeno-politične skupnosti ustrezne konkretne 
odločitve. 

Takšen akcijski, program že tudi pripravlja republiški sekretariat za delo, 
kd naj bi omogočil ureditev sistemskih in tekočih problemov invalidsko-jpokoj- 
ninskega zavarovanja in zagotovitev racionalnejše in bolj učinkovite službe 
socialnega zavarovanja. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Naš stalni odbor je na včerajšnji 
seji ponovno razpravljal o predloženem zakonu in amandmaju. Zato prosim 
poročevalca odbora, tovariša dr. Pečavarja, da zbor seznani s poročilom odbora. 

Dr. Albin Pečavar: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora je na skupni 
seji z odborom Republiškega zbora za delo in socialno zavarovanje dne 28. de- 
cembra 1966 obravnaval amandmaje k predlogu zakona, ki sta jih dala predla- 
gatelj in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije ter informacijo 
o predvidenih spremembah predpisov na področju socialnega zavarovanja in 
njihov vpliv na poslovanje teh skladov. Bistven je amandma predlagatelja 
zakonskega predloga, da se stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje delavcev himitira na 5 % stopnji. 
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Iz razprave izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: Zvezna skup- 
ščina je v -cLneh od 26. do 28. decembra 1966 sprejela več zakonskih predlogov s 
področja socialnega zavarovanja, katerih cilj je racionalizacija potrošnje na tem 
področju in uskladitev te potrošnje z družbenimi zmogljivostmi. Bistvene značil- 
nosti teh sprememb so razvidne iz uvodoma omenjene informacije. Upoštevajoč 
19-odstotno skupno stopnjo prispevkov za vse vrste socialnega zavarovanja in 
otroški dodatek, potrebe vseh skladov socialnega zavarovanja in otroškega 
dodatka ter spremembe, uveljavljanje z zveznimi predpisi, je bil odbor mnenja, 
da lahko znaša prispevna stopnja za zdravstveno zavarovanje delavcev največ 
5Vo, za dolgoročno zavarovanje in otroški dodatek pa 14°/o. Zato se je odbor 
strinjal z amandmajem predlagatelja zakonskega predloga. 

Intenzivno izvajanje reforme na področju socialnega zavarovanja bo terjalo 
večje napore vseh činiteljev, ki sodelujejo pri izvajanju zdravstvenega in inva- 
lidsko-pokojninskega zavarovanja kot tudi republiških upravnih in strokovnih 
organih na področju zdravstva in socialnega zavarovanja. 

Pristojni republiški, upravni in strokovni organi morajo sinhronizirati 
akcije pri pripravi republiških predpisov na področju socialnega zavarovanja in 
otroškega dodatka, za katere je pooblaščena republika z zveznimi predpisi. 
Te predpise bi bilo treba sprejeti že v mesecu januarju 1967. leta. Samoupravni 
organi komunalnih skupnosti in republiške skupnosti socialnega zavarovanja, 
ki so z zveznimi predpisi dobili pomembne pristojnosti na področju zdravstve- 
nega zavarovanja, morajo nemudoma realizirati naloge, za katere so pooblaščeni. 
Med temi nalogami je zelo pomembna in odgovorna naloga določitev prispevka 
zavarovancev k stroškom za posamezne oblike zdravstvenega varstva. Pri dolo- 
čanju participacije je treba izhajati iz stališča, da mora biti participacija stimu- 
lativni in ne fiskalni, instrument. Nujno* je, da se v merilu republike uveljavi 
enoten koncept participacije, saj bi v nasprotnem primeru obstajali različni, 
sistemi, ki bi imeli med drugim za posledico tudi znatno povečanje administra- 
tivnega poslovanja v zdravstvenih zavodih. Zato je nujno, da skupščina Repu- 
bliške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev čimprej odloči v tesnem 
sodelovanju z republiškim zdravstvenim centrom o tem, za katere oblike zdrav- 
stvenega varstva participacija ne bi smela biti uvedena, oziroma, za katere 
oblike in do> kakšne meje naj se uvede. 

Ustrezne sklepe mora Skupščina čimprej sprejeti, ker morajo biti pogodbe 
z zdravstvenimi zavodi sklenjene do 1. februarja 1967. Ob sklepanju pogodb 
morajo biti znane tudi že konkretne odločitve komunalnih skupnosti glede par- 
ticipacije. Posebno skrb je treba posvetiti vprašanju, ali naj bo participacija 
določena v odstotku cene zdravstvene storitve, ali v pavšalnem znesku ter 
vprašanju, katere kategorije zavarovancev oziroma, katere vrste obolenj bi 
participacija ne smela zajeti. 

Samoupravni organi komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja naj v 
cilju racionalnejše potrošnje skrbno ocenijo utemeljenost in višino nekaterih 
vrst denarnih dajatev. To so: potni stroški, pogrebnine in denarne pomoči za 
opremo novorojenčkov. Nevzdržno je, da prejema denarno pomoč za opremo 
novorojenčka v okviru komunalne skupnosti vsak zavarovanec v enaki višini, 
ne glede na njegov materialni položaj. Sicer pa je vprašljivo, če sodi ta pomoč 
in pogrebnina sploh v okvir zdravstvenega zavarovanja. 

Ci.mprej je treba sprejeti potrebne ukrepe, da bi v letu 1967 zagotovili bolj 
smotrno organizacijo zdravstvene službe. Pri realizaciji te naloge morajo dati 
zdravstvenim centrom in zdravstveni službi večjo podporo družbeno-politične 
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skupnosti in družbeno-politične organizacije. Upoštevati je namreč treba, da se 
na terenu že danes kaže močan odpor proti ukinjanju določenih zdravstvenih 
kapacitet oziroma »dejavnosti, ter da bo povzročila realizacija posameznih ukre- 
pov ponekod politične probleme. Zaostriti je treba materialno odgovornost vseh 
tistih činitelj ev, ki se protivi jo strokovno in ekonomsko utemeljenim predlogom 
glede bolj smotrne organizacije zdravstvene službe. 

Ker naj skladi zdravstvenega zavarovanja v prihodnje financirajo le tiste 
dejavnosti, ki so strokovno in ekonomsko utemeljene, fizične in funkcionalne 
integracije zdravstvene službe pa ni mogoče uveljaviti preko noči, bo treba v 
nekaterih komunalnih skupnostih za leto* 1967 skleniti najprej le začasne 
pogodbe, največ za pol leta. S sklenitvijo začasnih pogodb bodo zdravstveni 
zavodi prisiljeni poiskati ustrezne rešitve za racionalnejšo' delitev dela, za izko- 
riščenost kapacitet, opreme in kadrov. 

Intenzivneje se je treba zavzeti za uveljavitev sistema dohodka v zdravstvu. 
Republiški upravni in strokovni organi bi morali problem financiranja zdrav- 
stvene službe reševati, hitreje. Načela za financiranje zdravstvene službe morajo 
biti enotna, doseči pa je treba tudi objektivizacijo zdravstvenega dela in s tem 
primerljivost potrošnje istovrstnih zdravstvenih zavodov. Delovnim organiza- 
cijam morajo nuditi pri opravljanju njihovih nalog na področju zdravstvenega 
zavarovanja, zlasti glede določanja nadomestil do 30 dni, potrebno pomoč 
republiški sekretariat za delo, samoupravni organi in služba sooalnega zavaro- 
vanja ter zdravstvena služba. S prenosom obveznosti izplačevanja nadomestil 
■do 30 dni na delovne organizacije, se bo hitreje razvijala medicina dela ob 
spoznanju, da je zdravje eden od pomembnih elementov večje produktivno- 
sti dela. 

Prizadevanja za racionalnejšo potrošnjo sredstev, namenjenih za zdravstveno 
varstvo, ne bi smela imeti za posledico poslabšanje kvalitete zdravstvenega 
varstva. To stališče je treba upoštevati pri sklepanju pogodb in pri izvajanju 
delovnih programov zdravstvenih zavodov. Izvajanje reforme na področju 
socialnega zavarovanja nujno terja, da se v republiškem merilu sprejme tudi 
program ukrepov, ki mora zajeti ne le službo socialnega zavarovanja, marveč 
tudi invalidsko-pokojninsko zavarovanje. Realizacija omenjenih nalog in ukre- 
pov bo omogočila usklajenost gibanja potrošnje na področju socialnega zavaro- 
vanja z družbenimi zmogljivostmi. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z amandmaji predlaga- 
telja in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Prosim, ali želi poročevalec zakono- 
dajno-pravne komisije obrazložiti stališče komisije k predlaganemu amandmaju? 
(Ne.) Potem začenjam razpravo. Prosim, kdo želi besedo? Prosim, tovariš 
dr. Mitja Mrgole. 

Dr. Mitja Mrgole: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Pred nami je nov predlog zakona o najvišji meji, do katere se sme 
določiti, stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. Ta 
predlog zakona s pravkar predloženim amandmajem upošteva že limitirano 
skupno stopnjo za vse panoge socialnega zavarovanja, ki jo je sprejela Zvezna 
skupščina. 

Na prvi pogled izgleda, da moramo danes sprejeti tisto, kar smo odklonili 
pred tremi tedni. Vendar so bile med tem časom sprejete bistvene spremembe 
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predpisov, ki močno omejujejo potrošnjo, predvsem v skladih zdravstvenega 
zavarovanja. Zato je bil predložen tudi amandma. Dobili smo tudi veliko 
jasnejši vpogled v predloge za uresničitev akcijskega programa na področju 
zdravstvenega varstva v republiki, ki naj ponovno omejijo potrošnjo skladov 
socialnega zavarovanja. Vse to so v glavnem ukrepi, na katere je naš zbor opo- 
zarjal že v preteklosti, in ki morajo nujno spremljati zniževanje stopnje osnov- 
nega ,prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. Na to je jasno opozorila 
že razprava na prejšnji seji. 

Iz priloženega materiala je razvidno, da bodo spremembe, ki jih je sprejela 
Zvezna skupščina, znižala izdatke v skladih zdravstvenega zavarovanja Slovenije 
za približno 61 milijonov N din. To pa je verjetno manj kot znaša izpad sred- 
stev zaradi, predlaganega, znižanja stopnje. S tem seveda še nismo v celoti 
zajezili potrošnje v zdravstvu, marveč smo v glavnem prenesli obremenitve na 
gospodarske organizacije ali na same zavarovance. Vse to še vedno ne pred- 
stavlja kompleksno sistemsko rešitev, ki pa se pripravlja in je treba le čimprej 
uveljaviti predvidene republiške ukrepe za uresničitev akcijskega programa na 
področju zdravstvenega varstva. To je toliko bolj nujno, ker vemo, da je pred 
nami čas, ko je potrošnja v zdravstvu največja. Izogniti se moramo nepotreb- 
nemu trošenju sredstev prav v tem obdobju, sicer bo težko uskladiti prekomerno 
potrošnjo ob koncu leta s preostalimi sredstvi skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja brez škode za zavarovance. 

Smatram za potrebno, da Socialno-zdravstveni zbor že v najkrajšem času 
podrobno razpravlja o teh ukrepih in da prioriteto tistim, ki posegajo v orga- 
nizacijo zdravstvene službe. Ze leto nazaj namreč ugotavljamo, da so prav tu 
največje rezerve v zdravstvu. Mnenja sem, da moramo prav sedaj dati naj- 
večjo možno podporo regionalnim zdravstvenim centrom, saj lahko v dani 
situaciji edino ti takoj uskladijo dejavnost različnih zdravstvenih služb na 
svojih območjih in lahko izločijo iz programov posameznih zdravstvenih zavo- 
dov vse tiste 'dejavnosti., ki pogojujejo razna dupliranja, nepotrebno admini- 
stratiranje itd. in s tem nepotrebno trošenje sredstev brez sleherne koristi za 
zavarovance. 

Zdravstveni centri danes ne razpolagajo z drugimi možnostmi kot zgolj 
z moralnimi, da bi lahko urejevali hitro funkcionalno in po potrebi tudi fizično 
integracijo zdravstvenih zavodov. Dosedanje težave okrog teh vprašanj so vsem 
znane. Prav zaradi tega tudi predvidevam težave glede konkretnih odločitev 
za financiranje določenih dejavnosti in obsega dela posameznih zdravstvenih 
zavodov, ki so predvidene v programu zdravstvenega varstva regije. Zelo po- 
membno je tudi sodelovanje med regionalnimi zdravstvenimi centri in republi- 
škim zdravstvenim centom, če hočemo, da bodo ukrepi na območju republike 
usklajeni in čimbolj enoviti, tako, da ne bomo imeli bistvenih razlik glede 
zdravstvenega varstva občanov prav zaradi različnih terenskih pogojev. 

Predlagam, da odgovorni republiški organi posvetijo temu vprašanju po- 
sebno pozornost in pripravijo zadevna pooblastila zdravstvenim centrom, da 
urejajo ta vprašanja v prehodnem obdobju, se pravi, do sprejema novega re- 
publiškega zakona o organizaciji zdravstvene služlbe. Po uveljavitvi takih ukre- 
pov bo komunalnim skupščinam za socialno zavarovanje mnogo laže razprav- 
ljati o dodatni participaciji s strani zavarovanca najprej pri tistih »polzdrav- 
stvenih« storitvah, kot so na primer prevozi z rešilnim avtomobilom, obiski na 
domu itd., ki neposredno ne prispevajo h kvaliteti zdravljenja. Vse druge oiblike 
participacije za »strogo« zdravstvene storitve naj bodo zadnji ukrep, ki pride 
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v poštev. Kljub vsem še ne popolnoma rešenim vprašanjem pa nam daje 
priloženo gradivo in nedavno sprejeti predpisi v Zvezni skupščini možnost 
odločati o prispevnih stopnjah za vse vrste socialnega zavarovanja. Nekatere 
nejasnosti, ki še Obstajajo, ne morejo biti več ovira, da ne bi sprejeli, predlo- 
ženi zakon z amandmajem. Zaradi tega zdaj ta predlog podpiram. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Besedo ima tovariš Stane Šelih. 

Stane Šelih: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi vas informirati 
o določenih stvareh, ki jih pripravljajo republiški upravni in strokovni, organi. 

Stališča in ukrepe, o katerih že razpravljajo mnogi zdravstveni delavci, je 
treba jemati, kot prvi začetek prizadevanj za zboljšanje organizacije zdrav- 
stvene služibe. Ta stališča in ukrepi so konkretizacija politike, ki je bila izobli- 
kovana v vašem zboru. 

Nadalje bi vas informiral, da bo še v tem letu objavljeno v republiškem 
uradnem listu navodilo za sklepanje pogodb. To navodilo skuša precizirati 
naloge in dolžnosti vseh sodelujočih pri sklepanju pogodb, pri čemer je treba 
poudariti, da izhaja iz tega navodila predvsem misel in želja precizirati, te 
odnose tako, da odpravimo sleherna nezaupanja med socialnim zavarovanjem 
in zdravstveno službo in da poudarimo, da gre za financiranje zdravstvenega 
varstva in ne zdravstvenih zavodov. Ce se postavimo na tako stališče, potem 
izhajajo iz njega tudi, določene posledice, in sicer, da bo socialno zavarovanje 
financiralo tiste zdravstvene kapacitete, ki so pač potrebne za izvršitev do- 
ločenega programa zdravstvenega varstva. Z drugo besedo, socialno zavarovanje 
bo financiralo samo tiste kapacitete in tiste dejavnosti, ki jih bo ugodno ocenil 
zdravstveni center. O teh stališčih in predlogih je razpravljala tudi Socialistična 
zveza in jih politično podprla ter informirala o tem vse svoje organizacije 
v Sloveniji s priporočilom, da pomagajo v prihodnjem letu ob razpravah o vsej 
tej problematiki zdravstveni službi urejevati vse njene probleme. Zavedamo se, 
da ni dovolj samo prizadevanje zdravstvene službe, marveč mora imeti ta tudi 
ustrezno družbeno-politično podporo pri reševanju in realizaciji potrebnih kon- 
ceptov. Prav tako danes razpravlja predsedstvo sindikatov o teh stališčih in 
predlogih. Pričakujemo, da bodo tudi sindikati politično podprli to akcijo. 

Nadalje bi vas informiral, da je o teh stališčih in predlogih razpravljal 
tudi svet republiškega zdravstvenega centra, ki. sicer svoje razprave o teh vpra- 
šanjih še ni končal, vendar se da že zaključiti, da se z njimi strinja. Republiški 
zdravstveni center bo še pred sklepanjem pogodb zavzel stališče glede raz- 
poreditve posteljnih kapacitet v Sloveniji, in sicer na osnovi strokovnih vej 
medicine kot tudi glede na teritorialno razdelitev. Pred tem je že zavzel stališče 
do določenih hospitalnih kapacitet v Sloveniji. 

Prav tako je že izdelan predlog, da se loči dejavnost zavoda za zdravstveno 
varstvo, to je hiigim^ko-epidemiološka služba od funkcije zdravstvenega centra 
tako, da bi imela ta enota določeno število zdravnikov, ekonomistov in drugih 
strokovnjakov, ki naj bi sistematično proučevali, tehnologijo na področju zdrav- 
stva, spremljali organizacijo zdravstvene službe in dajali predloge za njeno 
izboljšanje. Prav tako so že pripravljene teze za razpravo o strokovnem vrhu, 
se pravi o kliničnem centru, pri čimer bo seveda potrebna daljša razprava, da 
bomo dokončno izoblikovali vlogo in naloge tega centra. 

Rad bi omenil še nekaj besed o participaciji. Glede tega je že izdelan kon- 
kreten predlog o tem, za katere oblike zdravstvenega varstva naj bi se le-ta 



uvedla, pri čemier gre predvsem za to, da bi bilo treba aktivno zdravstvena 
varstvo drugače obravnavati kot druge oblike zdravstvenega varstva. ',7 

Danes o tem razpravlja svet republiškega zdravstvenega ce^^g, Hji;'abi^ 
strokovno ocenil predlog za uvedbo participacije. Računamo, da ga bo danes 
izoblikoval do končnega stališča, tako da bo o njem. lahko takoj ^ Jgfa 
razprave v samoupravnih organih socialnega zavarovanja, ki ,-naj. dokončno 
zavzamejo tudi jasna stališča. . T . " 

j ,. . .. , . , , , . , , is i i o oiai :"i 01» Uleae participacije bi. rad povedal nekaj misli predvsem zato^r kej- sg verlr.n 
postavljata dve vprašanji, in sicer: 

— če uvedemo participacijo', obstaja bojazen, da se občani ppsf^ 
ževali zdravstvenih storitev, kar ima lahko za posledico, da 
k zdravniku pravočasno. Posledice tega bodo težja obolenja in končno tudi 
poslabšanje zdravstvenega stanja prebivalstva in 

— da se zatekamo k participaciji predvsem zaradi fiipajičnih .učinkov, M, 
naj bi jih z njo dosegli. ,ia a »W| 

10 so dileme, o katerih se vedno razpravlja. Mislim bi pri te.m 
morali izhajati iz dru>gih izhodišč, in sicer iz tehle: 

Dejstvo je, da zavarovanec ali občan plačuje zdravstvene storitve. Plačuje 
jih ali preko organizacije zavarovanja ali pa neposredna .spm.;'^^ nJPK&fflfe- 
gre tu predvsem za dilemo, oziroma za iskanje rešitev v tena smislu, koliko 
lahko prispeva preko zavarovanja in koliko lahko prispeva tudi sam. Ce. Vq 
stvari jemljemo tako, potem ne gre za razpravo o tem, ali imamo socialistično 
medicino ipd. Mislim, da je to vprašanje, ki bi ga bjip)f|j5eba.^i^e. obrazlagati. 

Menim, da bo uvedba participacije vplivala na zavarovancu da bo bolj 
premišljeno koristil zdravstvene storitve, in da lx>~'jn* 
šanje organizacije zdravstvene službe, predvsem gfe odpravljanje nepotrebnih 
delovnih metod, kot so npr. ponavljanje raznih,^epatrejjiph in ..p^r^otrnih 
zdravstvenih storitev, odpravljanje določenih ac^ninist^ativnih. pfstopkoy:itc£ 
Skratka, s participacijo predvsem zasledujemo, da bc> *uvarovanec in. občan 
materialno stimuliran in da 'bo tudi sam v večji meri skrbel za svpje ^dravjg^ 
Tako bo ustvarjena še večja solidarnost tudi v potroš^ ji in npjsamo pri 'rfijr^n jji y 
sredstev, kot je bilo to doslej. Na kraju mislim,; <d£irsp $9 koraki, v n^y 
sistem financiranja zdravstvenega varstva, saj bo dejansko postal. občan-zavaro- 
vanec tisti., ki bo v večji meri vplival in odločal o tem, koliko sredstev je ifcfgbft 
za zdravstveno varstvo.   V . [Bn i?! ,voBiqbsnq rf£aeildtrq3i aint9-ia 

r% j j j r> - « , . .1 jad iJl .erioBArira 'rntarrraBri % iaioi Predsednik dr. Ruza Segedm^ Prosim, kdo zpli ,.,bfe^iJot,^^ri|. 
dr. Stjepan Bunta. , J 

al 9[ ^r.sbonoass srrcavs odmarngiera 
n. e* • -d . m ... ^tijcisosi u§gp v.jjIri29mobGn oli'JGla bs Dr. Stjepan Bunta: Tovansice m tovariši! Mislim, da je že dejstvo, 

da po nepolnem mesecu razpravljamo- spet p spremembi projšnega predloga 
zakona, samo po sebi dovolj zgovorno pove, da prejšnji predlog zakona z vso 
argumentacijo ni predstavljal reformnega ukrepa, marve^'.jg^ajj^j gk^S^Š 
tiska, medtem ko so vse naše prejšnje razprave zadevale vsebino reformnih 
prizadevanj. ^ Bgeaista riii9rnhq v masvboig Isdigosi 

Danes, ko razpravljamo o znižani 1--|5 
nedvomno vzdušje za razpravo povsem drugačno, saj imamo ob tem zakon- 
skem predlogu še mnoge druge pokazal^ .^jg-^ato odložitev ne^oli^o la^ja.. 
Vehka škoda je le, da smo ,'PPet 

samo o limitu, se pravi spet samo o znižanju, prispevne stopnje za zdravstveno 
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zavarovanje delavčev in da hkrati ne razpravljamo še o vseh drugih ukrepih. 
To se pravi o vsem tistem, kar naj sledi temu zakoniu in njegovemu izvajanju 
v prihodnje. 

V prvi vrsti pogrešamo razpravo o dolgoročnem zavarovanju. To smo 
ugotovili prav tako na zadnjem zasedanju zbora, čeprav imamo zdaj nekaj 
finančnih pokazalcev. Vendar se le ne moremo znebiti vtisa, da smo vedno pred 
eno in isto dilemo. To je, da krčimo opravičeno ali neopravičeno — sedaj o tem 
ne bi razpravljal — sredstva za zdravstveno varstvo, in da molčimo o velikem 
področju porabe sredstev, to je o dolgoročnem zavarovanju. O tem je delovni 
človek globoko prepričan, da ni urejeno in da gre za področje, ki ne terja 
samo velikih materialnih sredstev, ki jih plačujejo zavarovanci iz svojih za- 
služkov, ampak da predstavlja ta poraba tudi nek moralni precedens za nas 
in za družbo v celoti. Ne verjamem, da se ne bi dalo, če že ne v republiškem, 
pa vsaj v zveznem merilu ustvariti na tem področju nekoliko več reda in od- 
praviti napake, ki smo jih storili že pred leti in se še nadalje vlečejo. Gre 
ne samo za finančni problem, marveč predvsem za moralni problem družbe. 

Poleg tega je res škoda, da ne obravnavamo hkrati tudi. predlogov o 
katerih govorimo, da se bodo pripravili. Se pravi torej o predlogih, ki naj 
dejansko omogočijo izpeljavo tega, kar želimo in kar smo vse doslej nakazovali. 
Zal imamo na razpolago le akcijski, program za področje zdravstvenega varstva, 
ki ni popolen in je samo delen, saj v njem manjka še marsikaj. Menim, da je 
že čas, da se spoprimemo enkrat tudi z moralnim in političnim vprašanjem, 
to je, da končno uredimo način stimulacije v zdravstvu in organizacijo zdrav- 
stvene službe na osnovi skrbi za pozitivno zdravje človeka. To zahtevamo' že 
vseskozi in nad tem se pogosto spotikajo tudi zdravstveni delavci, nismo pa 
v tem štorih pravzaprav nobenega koraka naprej. Se vedno formiramo dohodek, 
ki. je nestimulativen in v nekem smislu škodljiv za družbo, saj smo plačani 
od storitev;, ki so potrebne ali nepotrebne, kar ni v skladu z našimi željami. 

Prav tako nam manjkajo mnogi drugi pokazovalci. Menim, da je nujno, 
če teh ne moremo imeti danes, da dobimo v najkrajšem času široko zasnovan 
akcijski, program, ki ga bomo dopolnjevali po svojih močeh bodisi na tem mestu, 
ali pa v strokovnih organizacijah. 

Nedvomno smo pri odločitvi o znižanju prispevne stopnje v stanju, ko 
sredstev ni in ko hkrati nimamo, razen nekaterih zveznih predpisov, še kon- 
kretnih republiških predpisov, ki naj bi zajamčili izvajanje tega programa. Smo 
torej v neprijetni, situaciji, ki bo neprijetna toliko bolj na terenu med za- 
varovanci oziroma v delovnih organizacijah. Vsak ukrep, ki je predviden s 
spremembo zvezne zakonodaje, je le dvorezen meč. Samo prenos obveznosti 
za plačilo nadomestila v času izostanka z dela do 30 dni je zagotovo dvorezen 
meč, saj ni to samo obremenitev delovne organizacije, ki ji neprimerno manj 
vračamo kot ji jemljemo, marveč je hkraiti lahko zelo neprijetna stvar za 
zavarovanca. Nadomestitev osebnega dohodka, ki jo odrejajo delovne organi- 
zacije, bo lahko namreč mnogo manjša, se pravi, da bo lahko komaj na osnovi 
50 o/o zaslužka. To bo zelo destimulativno vplivalo na zavarovanca, ki se bo 
izogibal predvsem v primerih nizkega dohodka koriščanja te pravice tudi 
takrat, ko bo le-ta zdravstveno indicirana. 

Zdaj še nekaj besed o participaciji. Mislim, da bo ta izzvala ne samo ne- 
godovanje med zavarovanci, marveč bo odprla na marsikaterem področju prav 
političen problem, če je ne bomo reševali pravilno. Osebno menim, če smo se 
že odločili za participacijo in kot kaže smo se odločili z zvezno zakonodajo, 



27. seja 311 

potem moramo temeljito pretehtati, vsak ukrep glede nje tako, da participacija 
ne bo na eni strani samo v škodo zavarovanca glede koriščenja pravic iz zdrav- 
stvenega varstva, marveč tudi ne v škodo njegovega osebnega standarda. Zato 
menim, da je izključitev določene vrste zavarovancev od participacije, to so 
upokojenci z nižjimi, dohodki itd., ukrep, ki mora biti usmerjen v smislu rasti 
osebnega standarda posameznika. 

Menim, da moramo pri participaciji v prvi vrsti najti skupno republiško 
merilo za tiste zdravstvene storitve, ki naj se ne plačujejo iz skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja. Menim, da je ta ukrep pomembnejši, kot vsi drugi, ki naj 
določijo, za katero obliko zdravstvenega varstva naj se participira in do kolikšne 
višine. Prepričan sem, da marsikatero storitev plačujemo iz skupnih skladov, 
čeprav vemo, da jo koristi le majhna skupina ljudi, ki se tudi pogosto ponavlja 
kot koristnik skladov in katerim bi to storitev lahko mirne vesti odrekli. O tem 
so že bili predlogi, konkretno predlog o plačevanju pomoči akutno opitim, 
predlog o plačevanju različnih nezgod, ki. jih povzročajo vinjene osebe in še 
vrsta drugih podobnih primerov. Miislim, da so to primeri, za katere se moramo 
najprej odločiti in črtati vse tisto, kar menimo, da se lahko črta. 

S sprejemom tega zakona nedvomno prevzemamo nase mnogo večjo odgo- 
vornost in tudi. mnogo večjo dolžnost, kot smo jo sprejeli s tem, da smo zakon 
glede na njegovo argumentacijo in okoliščine zadnjič odklonih. Sprejmemo 
lahko to odgovornost in jo z vso vestnostjo izpolnjujemo le, če bomo v naj- 
krajšem času dobili na vpogled celotne akcijske programe s področja zdravstve- 
nega varstva in s področja službe socialnega zavarovanja ter vsaj nekatere 
ukrepe s področja invalidsko-pokojninskega zavarovanja. Le tako se bomo lahko 
temeljiteje pogovorili o vsej tej problematiki ter bomo tudi laihko nenehno 
spremljali vse dogodke, seveda — ponavljam — če bomo dobili ustrezna 
poročila. Le tako je moč prevzeti nase odgovornost, pred katero smo postavljeni. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima tovariš Miro Vesel. 

Miro Vesel: Tovarišioe in tovariši poslanci! Razpravljal bi o neka- 
terih problemih, o katerih smo govorili že pred dvema letoma in tudi na 
zadnjem skupnem zasedanju Republiškega in našega zbora. Ta vprašanja so 
predmet vsakodnevnih razprav zdravstva in naše javnosti. 

Mislim., da ni nobenega razloga za nek splošen alarm v tem smislu, kako 
naj se zdaj zdravstvo s 5 ali 7 °/o vključuje v celotno ekonomiko in 
povzroči neke bistvene premike ali poruši in ogrozi reformna gibanja. Mislim, 
da bi. morah reševanje zdravstvene problematike jemati bolj umirjeno in s 
takega stališča kot ga ugotavljamo za vse naše gospodarstvo. 

Ugotavljamo, da je ekstenzivni razvoj našega gospodarstva povzročil do- 
ločene anomalije v notranjih odnosih v ekonomiki in podobno. Mislim, da isto 
velja za zdravstvo, saj je ekstenzivna rast gospodarstva pogojevala tudi rast 
zdravstvenih zavodov in celotne organizacije zdravstvene službe. Ce gledamo 
ta problem s tega vidika, in če se preveč nervozno ne lotevamo teh problemov, 
ki so za zdravstveno službo nedvomno veliki, potem moramo prerezati tiste 
osnovne poti, ki so nas pripeljale do precejšnjih disproporcev v organizaciji, 
zdravstvene službe. Spomnimo se samo, da smo v tej Skupščini 2 oziroma 3 
leta razpravljali in skupaj z upravnimi in strokovnimi službami ugibali, kakšna 
naj bo organizacija osnovne zdravstvene mreže. Mislim., da smo bih vsi pri- 
sotni pri nemogočih maratonskih razpravah, ali bomo organizirali zdravstvene 
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centre v komuni ali bomo formirali regionalne centre oziroma ali borno usta- 
novili en center v tej mali slovenski republiki.. V vseh teh dolgih razpravah 
nismo bili dovolj rigonozni, da bi jih presekali in tudi ni. bilo dovolj strokovnih 
osnov, ki naj bi jih dale strokovne službe, da bi nas orientirale. Zdaj pa hočemo 
urediti čez noč nekatere stvari. Mislim, da nas prav taka situacija včasih pri- 
pelje do nemogočega stanja, v katerega smo zašli v zadnjem času. 

Na terenu SO' zadnje odločitve našega in Republiškega zbora, ki kot vidimo 
niso bile definitivne in je vprašanje, koliko so bile sploh potrebne, povzročile, 
da se zdravstveni in tudi družbenopolitični delavci sprašujejo, ah, bo imel ta 
»alarm«, ki smo ga sprožili, res tako hude posledice za zdravstveno službo. Sam 
sem bil na sestanku zdravstvenih in družbenopolitičnih delavcev v Ljubljani 
in moram reči, da vlada precejšnje nepoznavanje problematike. Ti ljudje niso 
bili. od blizu seznanjeni s problemi, vendar so kljub temu pripravljeni vklju- 
čiti se v pozitivne premike na področju organizacije zdravstvene službe. 

V Ljubljani se že nekaj let lotevamo tega problema. Razpravljamo o ob- 
čanski avtarkiji in brez učinkov razpravljamo o tem, da botrujejo zdrav- 
stvenemu konceptu občine s svojimi težnjami in vplivi. Vendar pri tem nismo 
nikdar dovolj radikalni, da bi te stvari prerezali že v sami osnovi. Te stvari 
pa prerežemo lahko, če morda ozkim občinskim gledanjem ponudimo neko 
boljšo, bolj pametno, enotnejšo in tudi cenejšo organizacijo zdravstvene službe. 
Ko gleda človek rast teh zavodov — govorim zlasti za Ljubljano — se začudi, 
kje smo bih vsi -družbeni in strokovni činitelji, da smo dopustili tako dezorga- 
nizacijo, ki je nastala. Če smo zamudili v preteklosti te stari in se predolgo 
ukvarjali s tem, kako naj izgleda organizacija, pa ne smemo sedaj, ko nas 
gospodarski položaj in reforma postavljata pred dejstvo, zamuditi ugodne »-druž- 
bene klime«, ki nam bo s pametnimi predlogi omogočila hitro, integracijo 
zdravstvene služibe na določenih območjih. 

Glede ukrepov, o katerih je bilo govora, smo dobili akcijski program. Glede 
njega se pridružujem diskutantom, ki pravijo, da ga je treba izpolniti. Če 
sprejemamo 5% stopnjo, ki naj velja od 1. 1. 1967, se moramo čimprej uspo- 
sobiti, da približamo celotno gospodarjenje temu nivoju. Odlašanja s temi 
ukrepi si ne bomo smeli privoščiti niti odlašanja na področju participacije ali 
na drugih po'dročjih. Vendar se mi zdi, da bi morali imeti ti. ukrepi več kon- 
kretnih oblik in se bolj radikalno lotiti problematike, čeprav vem, da bomo o 
njih že jutri, razpravljali predsedniki občinskih skupščin. Morah bi, kar je že 
bilo danes rečeno, izpopolniti ta program in tiste činitelje, ki naj pomagajo 
preusmeriti zdravstveno službo v pozitivno smer. Usposobiti je treba teren, da 
spozna naše predloge glede njene organizacije, in da jo tudi podpira. 

Glede drugih ukrepov se popolnoma strinjam z dr. Bunto, ko pravi, da ni 
problem siamo na področju zdravstvenega zavarovanja, in da so mnogo večji 
problemi na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 

Mislim, da nismo samo enkrat razpravljali o tem problemu, vendar smo 
kot poslanci premalo ostri in premalo konkretni, da bi določene stvari, ki jih 
želimo povedati, tudi dosegli. Večkrat smo govorih o nemogoči politiki upo- 
kojevanja in mislim, da nas je ta politika upokojevanja mladih, včasih še spo- 
sobnih ljudi, pripeljala v situacijo, da ne moremo pri delitvi teh skupnih sred- 
stev »odrezati večjega kosa« tudi za zdravstvo, čeprav misli.m, da bi morali 
zmanjšati, sredstva ne samo« za zdravstvo, marveč tudi sredstva za pokojnine in 
invahdnine. Tak aktiven proces bi moral začeti teči torej tudi na tej strani, 
kar bo nedvomno prineslo pozitivne rezultate na področju gospodarjenja. 
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Ko že obravnavamo te probleme, se moram dotakniti še problema organi- 
zacije, in sicer od republiške uprave do organizacije našega skupščinskega si- 
stema. 2e zadnjič sem omenil, da organizacijo dela v skupščinskem sistemu 
onemogoča kompleksen pregled določene problematike. Mislim, da je tak način, 
ko naše življenje obravnavamo po ozkih segmentih in ga ne konfrontiramo s 
celotno gospodarsko situacijo, zelo pomanjkljiv. Poslanci so se prav zaradi te 
ozkosti, ki jo pogojuje naš skupščinski sistem, nedvomno dislocirali od aktivnega 
vključevanja v problematiko, saj jo na širšem področju niso poznali. Zato 
menim, -da stroga resorska delitev nujno pripelje, kar velja tudi za republiško 
upravo', do neadekvatnih rešitev in do nekompleksnega spoznavanja problemov. 
Tudi v Skupščini se ta pot nadaljuje in onesposablja poslance, da bi lahko 
dovolj kvalitetno in dovolj odgovorno odločali o določenih ukrepih. Zato menim, 
da (bi morali, na tem področju in glede koncentracije strokovne in upravnih 
služb na republiškem nivoju razmisliti tudi o boljšem načinu in o boljši orga- 
nizaciji dela v našem skupščinskem sistemu. 

Predsednik dr. Ruža Šeg edin: Besedo ima tovariš dr. Albin Pečavar. 

Dr. Albin Pečavar: Najprej mi dovolite, da se kot poročevalec od- 
bora izjavim še glede predloga odbora za delo in socialno zavarovanje Republi- 
škega zbora glede umika o glasovanju o predlogu odloka o soglasju k določitvi 
stopnje osnovnega prispevka za invalidsko' in pokojninsko zavarovanje ter pri-- 
spevka za otroški dodatek, ki ga je sprejela Republiška skupščina za socialno 
zavarovanje. 

Iz poročila in iz razprav kot tudi iz novo nastale situacije je razvidno, da je 
skupni, zvezni limit 19 %> in da danes razpravljamo o najvišji meji prispevka 
za zdravstveno zavarovanje. Ker se torej ta proporc menja, je tak sklep v taki 
obliki nesprejemljiv. Zato se odbor strinja s predlagateljem, da naj bi danes 
ne glasovali o tem odloku 

V nadaljnjem bi želel še razpravljati o nekaterih vprašanjih. 
Potrošnja na področju socialnega zavarovanja in zdravstva je letos v naši 

republiki bolj umirjena kot prejšnja leta in tudi bolj umirjena kot v drugih 
republikah. Nedvomno je to uspeh zdravstvene službe, njenih samoupravnih 
organov, zdravstvenih zavodov, komunalnih skupnosti, zdravstvenih centrov 
in skupščinskih teles. Trenutno finančno stanje skladov socialnega zavarovanja 
in materialno stanje zdravstvenih zavodov ni ugodno. Vendar se veliko bolj 
zadržujemo pri trenutnih deficitih skladov socialnega zavarovanja, pri tem pa 
pozabljamo na stanje v zdravstvenih zavoidih. 

Želel bi to dejstvo osvetliti samo s 'konkretnim primerom z območja No- 
vega mesta. Medtem ko ima sklad zdravstvenega zavarovanja delavcev približno 
230-milijonski primanjkljaj, ima samo en zavod na tem območju — to je splošna 
bolnišnica za približno 350 milijonov dinarjev neplačanih računov. V celoti 
imajo vsi zdravstveni, zavodi na tem območju približno za 600 milijonov di- 
narjev neplačanih računov. To se pravi, dva do trikrat več od deficita soci- 
alnega zavarovanja. 

Ne mislim, analizirati, odkod takšno stanje, hotel bi samo poudariti, da je 
prav to posledica neurejenega stanja, za katerega bi bilo' sedaj težko iskati 
krivca. Menim, da bi se morali danes spomniti tudi 'drugega dela socialnega 
zavarovanja, to je kmečkega, kjer je situacija še težja. 'Verjetno se bomo s tem 
problemom srečah že v bližnji prihodnosti, saj je zdravstveno varstvo ne- 
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deljivo. Mi pa le preveč enostransko obravnavamo ta vprašanja, kajti enkrat 
obravnavamo delavsko, drugič pa kmečko zavarovanje, kar nedvomno ni 
pravilno. 

Omenil sem že, da je vse to posledica neurejenih razmer, ki so vladala na 
področju zdravstvenega varstva. Najprej niso bile pravice, ki jih daje zakon 
zavarovancu, usklajene z razpoložljivimi, sredstvi. Vsak člen v zakonu, ki deli 
pravice, nosi s seboj tudi plačnika in višino sredstev se pravi, kvantifikacijo. 
Te kvantifikacije na tem področju nismo imeli. Prvič .se srečujemo z njo sedaj, 
ko govorimo o krčenju sredstev in računamo, koliko to znaša. V celoti pa tega 
v prejšnjem zakonu nismo imeli. To je imelo za posledico, da za precej pravic, 
ki so bile napisane, ni bilo plačnika ah pa je plačnik bil dvomljiv. Pogosto 
nismo imeli tudi izvajalca, ker je bila zdravstvena služba, čeprav na nekaterih 
območjih predimenzionirana, še nezadostno razvita. Kot primer naj navedem 
področje medicine dela. V prejšnjem zakonu je bilo določeno, da je plačnik za 
to dejavnost socialno zavarovanje. Vendar so dispanzerji za medicino dela 
zajeli le 10 do 15 '/o delavcev, vsi drugi tega varstva niso bili deležni. Toda imeli 
smo plačnika, nismo pa imeli izvajalca, ker imamo območja, kjer je medicina 
dela še nerazvita. 

Med drugimi vzroki je nedvomno tudi slaba organizacija zdravstvene 
službe. Trenutna situacija je taka, da se vprašujemo, če ni to posledica tega, 
ker nimamo zakona o organizaciji zdravstvenega varstva in zdravstvene službe. 
Upam, da bomo z današnjo situacijo prej prišli do tega bolj objektivnega 
zakona. Zdi se mi, da je prav sedanja situacija zrela, da bomo marsikatera 
poglavja, o katerih smo se pogovarjali pri sprejemanju sedanjega zakona, raz- 
čistili tako, da boi imel nov zakon večjo vsebino, da bo tehtnejši in bolj 
praktičen. 

Stroka nas je učila, da moramo pri planiranju zdravstvenega varstva začeti 
prav obratno kot doslej, se pravi, da moramo najprej imeti jasno odločitev 
družbe, kakšno zdravstveno varstvo naj nudimo. Ko imamo te izračune — ta 
odločitev mora biti zavestna, jasna in vsebovana v zakonih, zakone pa moramo 
tudi spoštovati — potem naj bi s tako imenovanimi standardi in normativi 
prišli do števila, kolikšno zdravstveno varstvo nam je potrebno,, če to pomno- 
žimo tudi s številom prebivalstva. Ko dobimo tako imenovane storitve, potem 
naj bi te pomnožili še z realno ceno zdravstvenih storitev in tako dobili, že 
končen rezultat. Moram poudariti, da so to načelna stališča in da bomo morali 
od njih odstopati. Odstopati bomo morali zato, ker ne bodo standardi, in nor- 
mativi tako sprejemljivi za vsa območja in jih bomo morali spreminjati. Na 
drugi strani pa bomo morah zgraditi tako zdravstveno službo, kot jo želimo 
in kot nam je potrebna in končno tako službo, za katero imamo seveda tudi 
denar. 

Pri vsej stvari me že dva meseca mori neka misel. Ko govorimo o raz- 
drobljeni zdravstveni službi, sem pri vseh teh intencijah videl, da delamo hkrati 
še to napako, da bomo namesto sedanjega enotnega plačnika dobili še »raz- 
drobljenega« plačnika. To pa zaradi prenosa obveznosti na delovne organizacije 
in na osebno potrošnjo. Ta stvar me v celoti moti, ker vem, da ves ta denar 
ustvarja isti. delavec. 

Kakšen odraz bodo imeli ti ukrepi, ki jih danes sprejemamo na zdravstvene 
zavode in na zdravstveno varstvo? Vsekakor bodo zdravstveni zavodi v celotni 
vrsti sredstev nekoliko na slabšem, kot so bili. Vendar, če upoštevamo stvari, 
ki. so bile že večkrat omenjene kot neurejeno vprašanje delovnega časa, raz- 
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govori med. delovnim časom in podobno potem mislim, da se bodo te stvari 
lahko odpravile tako, da bodo zdravstveni delavci vendarle prišli do tega, da 
bodo lahko delali, kar ves čas poudarjajo. Zdi se mi, da bomo morali dobiti, 
odgovor tudi na to, ali se bodo te spremembe odrazile tudi na vsebini zdrav- 
stvenega varstva. Ce bomo stvari reševali tako, potem bodo tudi posledice 
manjše. Ne smemo si zapirati oči, da teh posledic nikjer ne bo. Na enem 
področju jih bo več, na drugem manj. 

Tretje vprašanje je vprašanje obremenitve gospodarskih organizacij. V 
celoti bodo morda gospodarske organizacije z enim odstotkom razbremenjene, 
globalno pa bodo bolj obremenjene. Posebno, če vzamemo celotno področje 
medicine dela, ki gre odslej naprej na breme gospodarske organizacije. Tudi 
ti, izračuni, ki so prikazani, so aproksimativni in bo verjetno tudi gospodarska 
organizacija prispevala kak dinar več. Vendar se mi zdi,, da to ni bistveno, bilo 
pa bi dobro, da jim to povemo, da bodo lahko razumele te naše odločitve tako, 
da ne bodo mislile, da smo vsa ta bremena prenesli nanje. 

Predsednik dr. Ruža Šege d in: Prosim, kdo želi besedo? Prosim, 
tovariš Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: Želel bi povedati nekaj misli v zvezi s predhodnimi 
razpravami in obrazložitvami. Menim, da je prav, da razpravljamo danes o 
stopnji prispevka in ukrepih, vendar menim, da smo pri iskanju rešitev preveč 
usmerjeni v uvedbo participacije zavarovancev za nekatere oblike zdravstvenega 
varstva, kot edine rešitve za nadomestitev izpada določenih sredstev. Menim, da 
je participacija le eden od ukrepov, ki naj bi v določeni meri reševal materialno 
vprašanje. Ta ukrep je eden od neposrednih ukrepov za vključitev zavarovancev 
v skupne ukrepe na najširši fronti, ki pa jih bodo morali spremljati tudi drugi 
konkretni ukrepi na drugih (področjih. Včeraj na seji odborov in tudi danes 
na zboru je prišlo jasno do izraza, da je to vprašanje neprimerno širše in da 
se ne omejuje samo na zdravstveno zavarovanje in financiranje zdravstvene 
službe. Delikatno je tudi vprašanje pokojninskega še bolj pa invalidskega zavaro- 
vanja. Iz prakse lahko povem, da je veliko strokovne in finančne povezanosti rned 
zdravstvenim in invalidskim zavarovanjem, in da bodo morali biti sprejeti 
ukrepi zelo konkretni in sinhronizirani, če nočemo, da bo panoga invalidskega 
zavarovanja še nadalje tako močno posegala v sklad zdravstvenega zavarovanja. 
Rešitve smo iskali že letos, vendar ne morem reči, da smo bili pri naših zahtevah 
deležni večjega raziumevanja. Zato menim, da bo potrebno v naši republika več 
sodelovanja s samim terenom, ko se bo pripravljal konkreten akcijski program, 
ker postane včasih določena teoretična misel pri praktičnem izvajanju neučin- 
kovita. Zato menim, da so potrebni, skupni ukrepi za stabilizacijo celotne po- 
trošnje na področju socialnega zavarovanja. 

Obžalujem, da že danes ne razpolagamo s popolnimi podatki. Upoštevajoč 
dejstva, da je zvezna skupščina v glavnem šele včeraj sprejela vse ukrepe, ki 
so osnova za nadaljnji razvoj na tem področju, se zavedam, da teh podatkov 
ni bilo mogoče dati. Zdi se mi, da bi bih. sposobni oceniti nekatere pojave tudi 
iz invalidskega zavarovanja, če smo bih sposobni oceniti stanje na področju 
otroškega dodatka in v določeni, meri tudi na področju pokojninskega zavaro- 
vanja. Menim, da se invalidskega zavarovanja zelo previdno izogibamo prav 
iz razloga, ker je to zavarovanje bilo >parazit« skladov zdravstvenega zavaro- 
van. Zato na to panogo zavarovanja posebej opozarjam. 
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Dejstvo je, da bo uvedba participacije — kot je po-udaril sekretar Šelih 
včeraj na seji odbora — zelo delikatna družbenopolitična naloga in da jo bo 
morala spreminjati tudi močna politična akcija vseh činiteljev v republiki, 
predvsem pa v komunah, kjer bo osnovno torišče za vse nadaljnje razprave. 

Nadalje menim, da se s temi ukrepi močno spreminja tudi notranja pre- 
riazpodelitev sredstev. Ne gre samo za prenos bremen, iz splošne na osebno 
potrošnjo, temveč tudi za večjo materialno udeležbo delovnih organizacij v 
izvajanje zdravstvenega zavarovanja. Morali bomo konkretno izračunati njihov 
delež. V nekaterih delovnih organizacijah smo to izračunavali in moram reči, 
da so konkretni rezultati zelo šibki, saj kažejo na to, da bodo ti ukrepi prizadeli 
delovne organizacije v njihovi notranji razpodelitvi sredstev. Zato se tudi spre^ 
minja vloga in mesto samih zavarovancev kot proizvajalcev in potrošnikov pri 
izvajanju zdravstvenega zavarovanja. Zato se. moramo izogniti nevarnosti, da 
bi enostransko izoblikovali neko novo kategorijo sofinancerjev zdravstvene 
službe. Menim, da je bila včerajšnja in današnja pripomba poslanca dr. Bunte 
povsem umestna, ko je dejal, da verjetno s preveliko ihto iščemo rešitev samo 
v participaciji zavarovancev k stroškom za posamezne oblike zdravstvenega 
varstva. Temu vprašanju bomo morali posvetiti vso pozornost in odločitev ne 
bi smela biti na brzino sprejeta. Gre namreč za nevarnost, da bi z neustrezno 
uvedbo participacije lahko dobili nov vir za financiranje zdravstvene službe, 
kar pa se upoštevajoč cilje vseh teh ukrepov ne bi smelo zgoditi. Menim, da je 
potrebno pravilno družbeno-pohtično ocenjevati celoto ukrepov ob uvedbi par- 
ticipacije in da bom konkreten, potrebno je iskati več rešitev v denarnih in 
drugih dajatvah. Na včerajšnji seji odbora je bilo poudarjeno, da so rezerve 
tudi drugod, da pa jih niti zvezni predpisi niso zajeli. Po. mojem mnenju bi 
bilo aktiviranje teh rezerv neprimerno bolj utemeljeno. Včeraj so kot primer 
omenili opremo za novorojenčka. 

Tudi glede pravice do te opreme bi bilo oportuno določiti cenzus kot glede 
otroškega dodatka. Potem je še vprašanje potnih stroškov, dnevnic, to se pravi 
tistih dajatev, ki lahko zavarovance individualno bolj spodbujajo za racionalno 
potrošnjo na področju zdravstvenega varstva, da ne bodo za vsako malenkost 
iskali zdravniške pomoči. Torej se pri iskanju rešitev ne bi, smeli usmeriti 
predvsem v uredbo participacije, ki lahko kar je bilo posebej poudarjeno, v do- 
določeni meri glede na zdravstveno varstvo kot celoto postane tudi bumerang. 

Zato menim, da bi morali poiskati širše možnosti od sedaj predlaganih. 
Poudaril bi še to, da naj bi bil tudi akcijski program bolj konkreten glede 
ukrepov predvsem na področju organizacije in integracije zdravstvene službe. 
Precej je bilo govora o ekstenzivnem razvoju zdravstvene službe, tako na ob- 
močju republike, kot posameznih občin in menim, da bo glede organizacije 
zdravstvene službe neprimerno težje izvesti' konkretne ukrepe, kot na področju 
denarnih dajatev. 

Nadalje menim, da ne bi smeli iskati rešitev le v delavskem zavarovanju. 
Kadar gre za vprašanje financiranja zdravstvene službe in zdravstvenega var- 
stva se zelo radi naslanjamo na delavsko zavarovanje, ker menimo, da je še naj- 
bolj soliden plačnik, ne da bi, pri tem videli hkrati tudi ostale plačnike zdravstve- 
nega varstva. V mislih imam predvsem zdravstveno zavarovanje kmetov, ki ni 
v nič bolj rožnatem položaju kot delavsko zavarovanje, nasprotno še oelo v 
težjem. Zato bi morali, hkrati s konkretnimi ukrepi in akcijskim programom 
reševati tuidi to področje. Obstojajo še nekatere manjše kategorije koristinkov 
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zdravstvenega varstva, ki kot celota lahko tudi vplivajo na večjo ali manjšo 
učinkovitost vseh teh ukrepov. Zato bi šele potem, ko bi lahko celovito anali- 
zirali skupne možnosti za financiranje zdravstvenega varstva kot celote, lahko 
šli na nacionalno zavarovanje, oziroma na določitev vsaj minimalnega obsega 
zdravstvenega varstva z zveznim ah republiškim predpisom. 

Strinjam se z amandmajem k predlogu zakona, ki ga je v imenu odlbora 
RZ za delo in socialno zavarovanje predlagal predsednik Japelj, vendar s pri- 
pombo, da s tem trenutkom tudi predlagatelj amandmaja sprejema nove in zelo 
konkretne obveznosti za izvajanje celotnega akcijskega programa na področju 
republike. Menim, da je to stališče pravilno, ker smo1 doslej vedno iskali osebo 
oziroma forum, ki je odgovoren za določeno nalogo in se nam šele sedaj prvič 
zelo jasno predstavljajo konkretno odgovorni forumi in ljudje na vseh nivojih, 
od federacije do republike in drugih družbenopolitičnih skupnosti. Ponovno 
poudarjam, da je ob doslednem izvajanju vseh teh ukrepov predlog predsed- 
nika Japlja sprejemljiv. 

Predsednik dr. Ruža Š e g e di i n : Besedo ima poslanec Stane Drobnic. 

Stane Drobnič: V prvi polovici 1963. leta je bil sprejet republiški 
zakon o uredbi zdravstvenega zavarovanja za določene skupine oseb. V mislih 
imam predvsem tiste osebe, ki dobivajo družbeno pomoč od občin, to je socialne 
podpirance. Po tem zakonu so zavarovane tudi take osebe, ki so že po 20, 30 ah 
več let v umobolnicah in so pred uvedbo zavarovanja zanje v celoti plačevale 
oskrbne stroške same občine. Poznam konkreten primer, ko je sklad zdravstve- 
nega zavarovanja delavcev od 1. maja 1964. leta plačal za 5 takih oiseb okrog 
17 milijonov S 'dinarjev, medtem ko je v tem času prejel od občine za njihovo 
zdravstveno zavarovanje samo okrog 620 000 S dinarjev. Iz tega dejstva lahko 
zaključimo, da izdatki sklada za zdravstveno varstvo teh oseb znatno presegajo 
doho'dke sklada. Vsiljuje se mi vprašanje, ah ne bi v sedanjih razmerah, ko se 
izredno zaostrujejo problemi na področju zdravstvenega zavarovanja, bilo po- 
trebno proučiti, ah ta predpis še vedno v celoti ustreza. 

Dovolite mi, da v zvezi z znižanjem stopnje na 5 "lo izrazim še bojazen, da 
ne bi te stopnje v prihodnosti še bolj znižali,. Nekateri namreč govorijo, da 
pristojni organi pripravljajo predlog o zmanjšanju pravic zavarovancev in s 
tem v zvezi nadaljnje zniževanje stopnje. Strinjam se z ugotovitvijo, izraženo 
včeraj v Zvezni skupščini, da z ukrepi na področju socialnega zavarovanja le 
nekoliko preveč hitimo in da včasih delamo preveč refleksno. Menim, da stopnje 
ne bi smeh več zniževati, temveč naj bi vsaj nekaj časa veljala sedaj predlagana 
stopnja. V dobrem letu smo jo znižali skoraj za 3°/o in menim, da je to za 
enkrat dovolj. Če bi prišlo še do večjega znižanja, bi to negativno vplivalo na 
sistem socialnega zavarovanja. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, želi še kdo besedo? (Ne.) Ce 
nihče, potem zaključujem razpravo. 

Na glasovanje dajem predlog zakona o najvišji meji, do katere se sme 
določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev z 
amandmajem predlagatelja zakonskega predloga. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca.) 
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Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog zakona o naj- 
višji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje delavcev in da je stopnja določena na največ 5'%. 

Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi Republiški, zbor. 
Na glasovanje dajem tudi predlog predlagatelja in odbora za proučevanje 

zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega zbora, da se sklepanje 
o predlogu odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalid- 
sko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek odloži. 

Kdor je za ta predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor sprejel predlog predlagatelja, 
da se odloži glasovanje o predloženem odloku o soglasju k določitvi stopnje 
osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka 
za otroški dodatek. 

Predlagam polurni odmor. 

(Seja je bi.la prekinjena ob 10.50 in se je nadaljevala ob 11.40.) 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Nadaljujemo sejo in prehajamo na 
3. točko dnevnega reda, to je na razpravo in sklepanje o predlogu 
zakona o- uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij določenih pod- 
ročij. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter poročilo zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije. Danes ste še dodatno prejeli amandma 
Izvršnega sveta k 1. členu navedenega zakonskega predloga. Zeli morda pred- 
stavnik Izvršnega sveta predlog zakona še ustno obrazložiti (Da.) 

Besedo ima Jože Tepina, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Jože Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci,! Predloženi zakon o- upo- 
rabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij določenih področij bo omogo- 
čil kar najširšo uporabo amortizacijskih sredstev tudi v prihodnosti. Seveda pa 
se takšna uporaba amortizacije predvidena le za tiste delovne organizacije, ki 
poslujejo na isti način kot gospodarske organizacije in to za delovne organizacije 
s področja socialnega varstva, znanosti in kulture. Razen omenjenim se najširša 
uporaba amortizacije omogoča tudi delovnim organizacijam s področja zdrav- 
stva, s spremenjenim besedilom 1. člena, ki ga je predložil Izvršni svet naknadno, 
pa tudi delovnim organizacijam s področja izobraževanja in vzgoje pod pogojem, 
da poslujejo po načelih gospodarske organizacije. 

Predlagam, da zbor sprejme amandma Izvršnega sveta in predlog zakona. 

Predsednik dr. Ruža Šegedin: Prosim poročevalca odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov, da seznani zbor s stališčem odbora 
k predloženemu amandmaju. 

Srečko Rot: Odbor za proučevanje zakonskih in 'drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora je na svoji seji dne 28. decembra 1966 obravnaval 
amainidmaje predlagatelja zakonskega predloga in zakonodajno-pravne komisije 
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Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona o uporabi amortizacijskih sredstev 
delovnih organizacij določenih področij. 

Odbor se je strinjal z amandmajem k 1. in 2. členu zakonskega predloga. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona s spremembami k 1. in 

2. členu predloga zakona. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja, zaključujem razpravo in dajem 
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? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog za- 
kona. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor. 

Prehajamo, na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je 
v obvezni vojaški službi. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog zakona, poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter poročilo zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

Zeli, morda predstavnik Izvršnega sveta zakonski predlog še ustno obraz- 
ložiti? (Ne želi.) 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je o predlogu zakona 
dal pismeno poročilo. Ker ste ga prejeli, predlagam, da ga ne čitamo. Ker pa 
je odbor na včerajšnji seji obravnaval amandmaje zakonodajno^pravne komisije, 
prosim poročevalca, da seznani zbor s stališčem odbora do teh amandmajev. 

Zinka Stravs: Tovariši in tovarišice poslanke. Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Sodalno-zdravstvenega zbora je na seji dne 28. 
decembra 1966 obravnaval amandmaje zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
SR Slovenije k predlogu zakona. 

Zakonodajno^pravna komisija je predlagala naslednje spremembe: K 2. 
členu: Besedi »družinskega člana« v začetku besedila 1. in 2. točke se črtata 
ter dostavita k besedilu v prvi vrsti, ki se tako dopolnjeno glasi: »Šteje se, da 
je hranilec preživljal družinskega člana«. 

K 15. členu: Besedilo se spremeni, tako, da se glasi: »Ta zakon začne veljati 
1. januarja 1967.« 

Na vseh mestih v besedilu zakonskega predloga, kjer se govori o novih 
dinarjih, se črta beseda »novih«. 

Spremembe k 2. in 15. členu so redakcijskega značaja. 
Odbor se je strinjal s spremembami, ki jih je predlagala zakonodajno-prav- 

na komisija. S predlaganimi spremembami se je strinjal tudi predlagatelj zakon- 
skega predloga in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga ziboru, da sprejme predlog zakona z navedenimi spre- 
membami. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? 
(Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo in dajem 
predlog zakona na glasovanje. 
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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 Socialno-zdravstveni zbor predlog zakona soglasno spre- 
jel. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na razpravo o iz- 
vajanju finančnih programov za financiranje dograditve zdravstvenih investicij. 

Kot gradivo za to točko dnevnega reda ste prejeli poročilo republiškega 
sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo o izvajanju finančnih programov 
za financiranje dograditve zdravstvenih investicij (Infekcijske klinike v Ljub- 
ljani, Zdravstvenega doma >«dr. Petra Držaja« v Ljubljani in Inštituta za tuber- 
kulozo na Golniku) in poročilo odbora za proučevanje zakonskih in 'drugih 
predlogov. 

Zeli morda predstavnik republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.) 

Ker ste poročilo odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
pravočasno prejeli, predlagam, da ga ne čitamo. 

Zeli, morda poročevalec odbora še ustno dopolniti poročilo? (Ne želi.) 
Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima poslance dr. Boris 

Sušteršič. 

Dr. Boris Sušteršič: Tovariši poslanci, in poslanke. Iz obeh poročil, 
ki sta nam bili predloženi, to je poročila republiškega sekretariata za zdravstvo 
in socialno varstvo ter poročila odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov so jasno razvidni vzroki, ki so delno zavrli dograditev omenjenih 
zdravstvenih objektov v letošnjem letu. 

Splošna gospodarska banka Slovenije je v letu 1966 iz objektivnih vzrokov 
zmanjšala kredit od predvidenih 2 milijard 200 milijonov S din na eno milijardo 
800 milijonov S din. Zato je republiški sekretariat za finance s posebnim razde- 
lilnikom proporcionalno zmanjšal odobrena sredstva vsem koristnikom tega 
kredita. S tem je bila stvar' opravljena. 

Pridružujem se kritiki odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov, ker Izvršni svet oziroma pristojna sekretariata niso pravočasno obvestili 
Skupščine o novo nastali situaciji, da bi se lahko poiskale ustreznejše rešitve. 

Odibor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je na seji 4. aprila 
1966 obravnaval predloge odlokov o finančnih programih za financiranje do- 
graditve nekaterih zdravstvenih investicij. Bil je mnenja, da morajo imeti 
prednost tisti objekti, ki so glede na družbene potrebe najbolj utemeljeni in 
jih bo čimprej mogoče izročiti njihovemu namenu. Hkrati je poudaril, da je 
nujno potrebno zagotoviti sredstva za dograditev teh objektov, ker bo s pred- 
videnimi sredstvi možno že v letošnjem letu zagotoviti njihovo funkcioniranje 
in da bi vsako zavlačevanje povzročilo povečanje investicijskih stroškov. Lahko 
rečem, da je naš odbor že tedaj nakazal pot za reševanje problemov, nastalih v 
zvezi s kreditiranjem. In ti problemi so dejansko tudi nastali. 

Sedaj lahko samo ugotavljamo, da za enkrat še nismo sposobni, ali nimamo 
možnosti vplivati na potek -dogajanj, in da se moramo zadovoljiti le z že dokonč- 
nimi rešitvami. Tak način dela pa ima za posledico, da zaostajamo za dogajanji 
in časom. Tako postajamo nekako indolentni do problemov in sprejemamo 
položaj tak kakršen je, ker nam ni bila dana možnost, da bi poiskali druge 
rešitve. Menim, da bi se afirmiralo tako delovanje Skupščine kot tudi republi- 



27. seja 321 

ških upravnih organov in Izvršnega sveta, če bi tesneje sodelovali pri izvajanju 
posameznih nalog, če bi bilo delo časovno usklajeno in če bi temeljila na infor- 
macijah in argumentih, ki bi pojasnjevali potek in razvoj dogodkov. Skupščina 
bi. bila lahko v veliko oporo republiškim upravnim organom pri njihovem delu 
— da se izrazim z besedami predsednika Izvršnega sveta — da ne bi bili v 
dvomih glede politike o določenih bistvenih vprašanjih ter mesta in vloge 
pri doslednji, rigorozni in radikalni izvedbi raznih strokovnih nalog, za katere 
so predvsem oni zadolženi. Najti je teba način za tesnejše medsebojno sodelo- 
vanje, da bomo drug drugemu v oporo pri delu. 

Predsednik dr. Ruža Seged'in : Zeli še kdo razpravljati? Besedo ima 
Vinko Marošek, pomočnik republiškega sekretarja za finance. 

Vinko Marošek: Tovarišice in tovariši poslanci! Želel bi opozoriti 
samo na nekatere stvari v zvezi, z izvajanjem finančnih programov, predvsem 
v zvezi s poročilom, ki je predloženo zboru. 

Splošna gospodarska banka je že ob sprejemanju finančnih programov ob- 
vestila Izvršni svet in tudi Skupščino SR Slovenije, da v letu 1966 ne bo mogla 
v celoti zagotoviti kredita v višini 25 mio N din. To je razvidno tudi iz poro- 
čila odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora, predlo- 
ženega temu zboru ob sprejemanju finančnih programov na seji 20. aprila 
letos. Toda tedaj je bilo poudarjeno, da to dejstvo v letu 1966 ne bo povzročilo 
bistvenih problemov, ker vse situacije ne bodo predložene v tem letu in ker 
tudi razpoložljiva sredstva ne bodo v celoti izkoriščena. To nam potrjuje tudi 
dosedanja praksa. Dejstvo je, da so bih finančni programi zelo pozno sprejeti, 
po sprejetju finančnih programov pa se je določen čas zavlačevalo z nadaljeva- 
njem izgradnje posameznih objektov. To je pojasnila glede na trditev, da Skup- 
ščina ni bila o tem nič obveščena. Poudarjam tudi, da je republiški sekretariat 
za finance v začetku meseca septembra poslal Skupščini SR Slovenije posebno 
informacijo, s katero je seznanil Skupščino in Izvršni svet o dejanskem stanju, 
ki je nastal po sprejetju finančnih programov. 

Nadalje bi rad pojasnil nekatere stvari v zvezi s posebnim raMelilnikom, 
zaradi katerega je bil sekretariat za finance kritiziran. 

Tovariši in tovarišice poslanci. Ne gre za nobeno linearno ali procentualno 
zmanjševanje sredstev vsem investitorjem. Naš sekretariat je tedaj, ko je bil 
postavljen pred dejstvo, da v letu 1966 v celoti ne bo na razpolago predvidenih 
sredstev, sklical sestanek s predstavniki sekretariata za prosveto in kulturo — 
ker je šlo za vse finančne programe — ter s predstavniki republiškega sekre- 
tariata za zdravstvo in socialno varstvo. Predstavniki našega in omenjenih sekre- 
tariatov so se neposredno dogovarjali z investitorji in je bil -dosežen sporazum 
skoraj z vsemi prizadetimi. Z banko pa je bilo dogovorjeno, da bo izdala garan- 
cije na celotne zneske, predvidene s finančnimi, programi. Iz podatkov, s kate- 
rimi razpolagam, izhaja, da je banka izdala garancije za večja sredstva, kot pa 
so bila izkoriščena. O tem bom še posebej govoril. Torej ne gre za nobeno 
linearno zmanjševanje sredstev vsem investitorjem, ampak so bila sredstva 
zmanjšana le tistim koristnikom, za katere se je že vnaprej predvidevalo, da 
v letošnjem letu iz tehničnih razlogov v celoti ne bodo mogli izkoristiti vseh 
sredstev. 

Glede samega koriščenja sredstev moram poudariti, da niti po posebnem 
razdelilniku razpoložljiva sredstva letos niso in ne bodo izkoriščena. Na primer: 
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Infekcijska klinika bi letos lahko koristila — plačane so vse situacije — 190 
milijonov S din, dejansko je koristila le 98 milijonov 870 000 S din. Po stanju 
24. decembra ni niti ena situacija neplačana. Bile so možnosti za hitrejši tempo 
gradnje teh investicij. Iz podatkov je razvidno, da je bila za zdravstveni dom 
dr. Petra Držaja izdana garancija za 1,900 000 N din, medtem ko bi v letošnjem 
letu morala biti razpoložljiva sredstva v višini 2 300 000 N din. To se pravi, da ni 
izdanih garancij za okoli 400 000 N dinarjev. Do 24. decembra je bilo plačano 
860 000 N din, medtem ko je eno situacijo treba še plačati. 

Glede Inštituta za tuberkulozo na Golniku moram poudariti, da so dela 
v zvezi z rekonstrukcijo kuhinje in gradnjo toplarne ves čas v redu potekala. 

Torej iz pojasnila lahko zaključimo, da problem ni tako pereč. Menim pa, 
da bi ?i morali investitorji v večji meri prizadevati za čim hitrejšo dograditev 
objektov. 

Predsednik 'dr. Ruža Se g edin: Moram dati določeno pojasnilo v zvezi 
z izvajanjem predstavnika sekretariata za finance. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je razpravljal o ome- 
njenih finančnih programih. Odbor je dal le mnenje k tem finančnim programom, 
ker sta bila za sprejetje finančnih programov pristojna Republiški in Organiza- 
cij sko-politični zbor. Tedaj, ko je naš odbor razpravljal o teh finančnih progra- 
mih, še ni bilo sporočeno stališče Gospodarske banke o zmanjšanju sredstev. 
To je bilo šele kasneje sporočeno odboru za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora, kot pristojnemu odboru Republiškega zbora za sprejemanje 
teh finančnih programov. Torej naš odbor s stališčem Gospodarske banke ni 
bil seznanjen. 

Sekretariat za finance je meseca septembra poslal Skupščini informacijo 
o izvajanju finančnih programov. Mnenja smo bili, da poročilo zaradi nekaterih 
pomanjkljivosti, predvsem glede financiranja zdravstvenih investicij, ni pri- 
merno' za obravnavo na zboru. Iz poročila namreč niso' razvidni vzroki in po- 
sledice zakasnitve pri odobritvi finančnih sredstev za dograditev predvsem In- 
fekcijske klinike, ki potrebuje še dodatnih 38 000 000 S din. Zato smo naprosili 
republiški sekretariat za zdravstvo1 in socialno varstvo, da da obširnejšo infor- 
macijo našemu zboru glede na poslansko vprašanje oziroma sklep zbora v mesecu 
juniju, da bo zbor o tej problematiki razpravljal pod posebno točko 'dnevnega 
reda. Ker je sekretariat dokaj pozno predložil to informacijo, lahko šele na 
današnji seji razpravljamo o tej problematiki. 

Menim, da bi. morali poslanci povedati svoje mnenje o stališču odbora glede 
Infekcijske klinike. Odbor je ob obravnavi predloženega poročila posvetil 
posebno pozornost problematiki Infekcijske klinike, ki potrebuje še dodatnih 
38 000 000 S din. Po izjavah predstavnikov te klinike je obstoječe stanje posle- 
dica dejstva, da Infekcijska klinika ni pravočasno prejela določenih sredstev od 
bivšega sklada za negospodarske investicije — zaradi česar je nastala določena 
škoda — in dejstva, da omenjeni sklad ni izpolnil vseh obveznosti do te inve- 
sticije. Odbor je bil mnenja, naj bi Klinične bolnice kot investitor Infekcijske 
klinike, enote Kliničnih bolnic, ki so finančno močna zdravstvena institucija, 
saj poslujejo z milijardami — v okviru lastnih možnosti našle ustrezno rešitev 
za zagotovitev dodatnih 38 milijonov S din. 

Poslanci, ki so doslej razpravljali, niso povedali svojega mnenja do tega 
stališča odbora. Menim, da bi bilo prav, da bi zbor zavzel stališče do omenje- 
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nega stališča odbora oziroma se izrekel ali je treba poiskati rešitev izven lastnih 
sredstev Kliničnih bolnic. 

Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ne želi nihče razpravljati o tem 
vprašanju, menim, da se strinjate s stališčem odbora. 

Ob zaključku bi še omenila, da nas izkušnje glede izvajanja finančnih pro- 
gramov in graditve zdravstvenih institucij opozarjajo na nekatere stvari. V 
letošnjem letu smo sprejeli z^kom o nadaljnji etapni izgradnji Kliničnega 
centra v Ljubljani. Danes pa Republiški zbor razpravlja in sklepa o predlogu 
odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve in druge faze I. etape 
kliničnega centra v Ljubljani. Naš odbor je o tem predlogu odloka razpravljal 
in dal mnenje pristojnima odboroma Republiškega in Organizacijsko-političnega 
zibora. Ker gre za ogromno investicijo, menim, da se ne bi smela ponoviti 
napaka v tem smislu, da se ni dovolj skrbno spremljalo izvajanje finančnih 
programov. Pristojni organi bi morali redno obveščati zbor oziroma Skupščino 
o tem, kako se izvaja ta velika investicija. Potem se v prihodnosti ne bomo 
znašli v podobni situaciji kot danes, ko lahko le sprejmemo na znanje poročilo', 
ki ga je predložil sekretariat in ga je predstavnik sekretariata za finance še 
dopolnil v razpravi. Pri realizaciji finančnega načrta za iz,gradnjo prve etape 
kliničnega centra lahko pričakujemo' določene težave, ki bodo nedvomno večje 
spričo dejstva, da bodo potrebna zrlatno večja sredstva, kot so bila potrebna 
za izvajanje teh finančnih načrtov. 

Zeli morda še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) 

Ce nihče, potem prehajamo'na 6. točko dnevnega reda, to je na 
poslanska vprašanja,. 

Zeli kdo od poslancev staviti poslansko vprašanje? Besedo ima poslanec 
Zdravko Gruden. 

Zdravko Gruden: V zvezi z razpravo o prispevni stopnji za zdrav- 
stveno zavarovanje na terenu in tudi tukaj se mi vsiljuje vprašanje, ki ga 
postavljam kot poslansko vprašanje: Ali so preverjene finančne možnosti sklada 
zdravstvenega zavarovanja delavcev Ljubljana, da bo po izgradnji prve etape 
kliničnega centra v Ljubljani sposoben kriti, del funkcionalnih stroškov. Znano 
je, da je v izgradnji bolnišnični objekt v sestavu kliničnega centra, ki bo imel 
911 postelj in da bodo funkcionalni stroški, za ta objekt znašali več milijard 
S din. S tem v zvezi bi tudi omenil, da bodo nastale določene težave pri izgrad- 
nji prve etape kliničnega centra, ker nekatere občinske skupščine ne bodo mogle 
pravočasno izpolniti svojih obveznosti glede sofinanciranja izgradnje. Tako na 
primer občini Kranj in Tržič obveznosti za leto 1966 ne bosta mogli poravnati 
v letošnjem letu, temveč šele drugo leto. 

Predsednik 'dr. Ruža Š e g e d i n : Če sem prav razumela poslansko vpra- 
šanje, želite odgovor na vprašanje, ali bodo zagotovljena sredstva za funkcio- 
nalne stroške prve etape kliničnega centra. Menim, da je to bistvo vašega vpra- 
šanja oziroma ali želite odgovor tudi glede Tržiča in Kranja. 

Z d r a v k o« G r u d e n : Odgovor želim na vprašanje, ali bodo zagotovljena 
sredstva za funkcionalne stroške. 
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Predsednik dr. Ruža Segedin: Ali lahko predstavnik sekretariata 
za zdravstvo in socialno varstvo oziroma predstavnik sekretariata za finance že 
danes odgovori na vprašanje. 

Nada Majcen: Na postavljeno vprašanje bom v kratkem odgovorila. 
Ali gtne za to, ali bodo klinične bolnice sposobne plačevati anuitete od posojila, 
ki ga bodo dobile? Vse obveznosti kliničnega centra po dograditvi, so bile upo- 
števane pri izdelavi samega investicijskega projekta. Tedaj so bili izdelani tudi. 
izračuni glede cene oskrbnega dne pri zdravljenju v kliničnem centru. 

Zdravko Gruden: Gre za vprašanje kritja funkcionalnih stroškov, ki 
jih bo verjetno v glavnem nosil sklad. 

Predsednik dr. Ruža Š e g e d i n : Predlagam, da na to poslansko vpra- 
šanje dobimo odgovor na prihodnji seji. 

Besedo želi poslanec Adolf Samrtan. 

Adolf Šarman: Upoštevajoč naše dosedanje razprave in sprejete ukre- 
pe za racionalizacijo zdravstvene službe in službe socialnega zavarovanja želim, 
da mi predstavnik Izvršnega sveta po možnosti že na današnji seji. odgovori na 
vprašanje, zakaj se zakon o pogojih za ustanovitev komunalne skupnosti social- 
nega zavarovanja delavcev, komunalne skupnosti socialnega zavarovanja kmetov 
in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje, ki velja že leto dni, še vedno 
dosledno ne izvaja. 

Predstavnik naj mi. po možnosti odgovori tudi na vprašanje, zakaj sino 
dovolili, da so si nekatere komunalne skupnosti socialnega zavarovanja že po 
uveljavitvi omenjenega zakona ustvarjale predpisane pogoje za ustanovitev 
skupnosti in zavoda. 

Ugotavljam, da komunalna skupnost socialnega zavarovanja Murska Sobota 
še danes ne izpolnjuje pogoja, da mora biti. na njenem območju 30 000 aktivnih 
zavarovancev in upokojencev, ki je predpisan v 3. členu omenjenega zakona. Po 
podatkih Republiškega zavoda za socialno zavarovanje po stanju 31. 10. 1966 
znaša namreč število aktivnih zavarovancev na tem območju povprečno 21187, 
število upokojencev pa okoli 6500, skupaj torej 27 687. Ob uveljavitvi omenje- 
nega zakona ni.so izpolnjevale predpisanih pogojev naslednje komunalne skup- 
nosti: Murska Sobota, Novo mesto, Ravne na Koroškem, Trbovlje, Jesenice in 
Ptuj. Od vseh navedenih sta se dejansko na osnovi zakona in določenih spora- 
zumov ukinili le komunalni skupnosti Ptuj in Jesenice. Komunalna skupnost 
Trbovlje baje še danes posluje kot samostojna skupnost. Komunalni skupnosti 
Ravne na Koroškem in Novo mesto pa sta izpolnili pogoj glede števila zavaro- 
vancev in zavoda za zdravstveno varstvo šele po izidu zakona in sicer na način, 
da sta izposlovali, prva odcepitev občine Šoštanj od komunalne skupnosti Celje, 
druga pa odcepitev občine Krško od iste skupnosti. Zavode za zdravstveno 
varstvo pa so pristojne občinske skupščine ustanovile tako rekoč preko noči. 

Ce se dobro spominjam, smo želeli z omenjenim zakonom doseči racionali- 
zacijo službe socialnega zavarovanja in zdravstvene službe. Zato smo predpisali 
take pogoje, na osnovi katerih bi v Sloveniji zmanjšali število do takrat ob- 
stoječih komunalnih skupnosti in komunalnih zavodov in hkrati ustanovili ri- 
zično močnejše komunalne skupnosti. Ob sprejetju predloga zakona je bilo 
poudarjeno, da je treba zavode za zdravstveno varstvo organizirati za širša 
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regionalna območja. Dejstvo pa je, da smo z nedoslednim izvajanjem uvodoma 
omenjenega zakona dovolili, da je do' tedaj močna rizična komunalna skupnost 
socialnega zavarovanja Celje oslabila, dobili pa smo še več zavodov za zdrav- 
stveno varstvo, kot smo jih imeli do takrat. 

Predsednik dr. Ruža Segedin: Prosim, ali predstavnik Izvršnega 
sveta lahko že sedaj odgovori na to vprašanje? 

Stane Želih: V zvezi z vprašanjem poslanca Šarmana, ki vsebuje 
dvoje vprašanj, bi vas obvestil, da je bila v mesecu oktobru 1966 Skupščini 
posredovana informacija o reorganizaciji socialnega zavarovanja v SR Slove- 
niji v smislu izvrševanja zakona, ki ga je omenil poslanec Šarman. V tej infor- 
maciji, ki verjetno še ni bila obravnavana v Skupščini, so določeni problemi 
nakazani, vendar ne v talki ostrini, kot jih je nakazal poslanec. 

Glede na postavljeno vprašanje poudarjam, da je pri pogoju »število zava- 
rovancev« treba upoštevati ne samo zavarovance in upokojence, ki živijo na 
območju skupnosti, ampak tudi tiste, ki so začasno na delu v inozemstvu. Upo- 
števajoč to, lahko ugotovimo, da pogoj »število zavarovancev« izpolnjujejo vse 
komunalne skupnosti. 

Ko smo razpravljali o organizaciji zdravstvene službe in o načelih, po 
katerih naj bi bila zdravstvena služba organizirana v okviru regij, je bilo med 
drugiim tuidi na seji stalnega odbora tega zibora predlaganih več variant glede 
števila zdravstvenih regij v Sloveniji. Nekateri so bili mnenja, da bi zadostovala 
ena regija, nekateri pa so se ogreli, glede na urbanistični razvoj, za tri ali 
štiri regije in s tem tudi za tri ali štiri komunalne skupnosti. Ko smo v Skup- 
ščini razpravljali o predlogu zakona, o katerem je govoril poslanec Sarman, 
smo se zavzemali za sedem komunalnih skupnosti. Sedaj pa imamo devet 
zdravstvenih regij, devet zavodov za zdravstveno varstvo in tudi devet komu- 
nalnih skupnosti. 

Problem glede komunalne skupnosti Trbovlje je sedaj rešen, res pa je, da 
dokaj pozno. Imamo pa deset zdravstvenih centrov. Problem je namreč v tem, 
da sta si komunalni skupnosti Ravne na Koroškem in Murska Sobota tako rekoč 
preko noči ustvarili zakonske pogoje in sicer s tem, da sta formirali zavoda za 
zdravstveno varstvo in jih pooblastili, da opravljata funkcijo zdravstvenega 
centra. 

Moram poudariti, da so zdravstveni delavci v Mariboru, v Ravnah na Ko- 
roškem in v Murski Soboti v načelu sprejeli koncept ene regije na tem območju, 
vendar je potem tako izzvenelo, kot da Mariborčani želijo vso regijo. Dejstvo pa 
je, da je komunalna skupnost Ravne na Koroškem, ki je najbolj akumulativna 
na zavarovano osebo, oziroma ustvarja največ dohodkov na zavarovano osebo, 
danes prav zaradi premajhnega območja v zelo težavnih finančnih problemih 
in v zelo težavnih problemih glede organizacije zdravstvene službe, ker se 
nad 50 ®/o pacientov hospitalizira na območju 'drugih komunalnih skupnosti. 

Ko smo zvedeli, da sta bila ustanovljena omenjena zavoda, smo o tem takoj 
razpravljali. Seznanil bi vas s stališčem Republiškega zdravstvenega centra. Re- 
publiški zdravstveni center je namreč 28. januarja 1966 razpravljal o tem 
problemu in sprejel naslednja stališča: 

Svet republiškega zdravstvenega centra ugotavlja, da ni pogojev za ustano- 
vitev zavoda za zdravstveno varstvo v Ravnah na Koroškem in v Murski So- 
boti. Čeprav bi bili pogoji za ustanovitev zavoda, republiški zdravstveni centei 
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ne priporoča ustanovitve teh zavodov iz naslednjih razlogov: ker !bi bilo to v 
nasprotju s stališčem Socialno~zdravstvenega zbora Skupščine. Ko smo v Skup- 
ščini razpravljali o razporeditvi in številu zavodov za zdravstveno varstvo in 
problematiki teh zavodov, je bilo sprejeto stališče, da je za Slovenijo v sedanji 
situaciji dovolj 7 zavodov za zdravstveno varstvo. 

Povedati moram še to, da bi lahko zavod za zdravstveno varstvo v Mari- 
boru opravljal naslednje naloge za celotno območje: 

— ker niso zagotovljeni potrebni strokovni kadri; 
— ker bi se s tem porušil sprejeti, koncept organizacije zdravstvene službe 

in zdravstvenih centrov Slovenije; 
— ker ni zagotovljeno, da bi bila strokovna raven dela teh zavodov na 

potrebni strokovni višini; 
—• ker do sedaj Republiški zdravstveni center še ni. prejel zahteve za usta- 

novitev teh zavodov in 
— ker bi ustanovitev teh dveh zavodov škodovala prizadevanjem za bolj 

smotrno organizacijo zdravstvene službe. 
Pojasniti moram tudi, da zakon o zdravstvenem varstvu in organizaciji 

zdravstvene službe ne vsebuje določbe, da mora zdravstveni zavod ob ustano- 
vitvi iskati soglasje za ustanovitev. Osnutek novega zakona, o katerem boste 
razpravljali v prihodnjem letu, vsebuje zadevno določbo. V prihodnjem letu 
bomo to vprašanje še bolj zaostrili. S tem v zvezi bi'vas opozoril na pomanklji- 
vo<st, ki je v tem, da Republiški zdravstveni center še ni določil minimalnih 
standardov za delo zdravstvenih zavodov. Ce bi te standarde imeli, bi pristojne 
organe na podlagi, objektivnih pokazateljev lažje prepričevali o neutemeljenosti 
delovanja teh dveh zavodov. Ne glede na omenjeno menim, da je bila ustano- 
vitev teh dveh zavodov neutemeljena. Posledica tega je, da zdravstveni dom 
Velenje še vedno opravlja funkcijo zdravstvenega centra. Menimo, da bo treba 
v najkrajšem času ukiniti ta dva zavoda, saj njune naloge lahko v celoti izvaja 
mariborski zavod za zdravstveno varstvo in zdravstveni center. Verjetno bo 
Skupščina kmalu razpravljala o tem, ali pogoji za ustanovitev komunalnih skup- 
nosti ustrezajo ah ne. 

Predsednik 'dr. Ruža Segedin : Ah se poslanec Šarman zadovoljuje 
z odgovorom? (Ne.) Besedo ima poslanec Adolf Šarman. 

Adolf Šarman: Zahvaljujem se predstavniku Izvršnega sveta za odgo- 
vor, vendar menim, da to ni odgovor, temveč le pojasnilo o dejanskem stanju 
na tem področju. Menim namreč, da po zakonu ni mogoče inozemskih zavaro- 
vancev obravnavati kot zavarovance po naših predpisih. Tu gre za zavarovance, 
ki sami niso zavarovani po naših predpisih o socialnem zavarovanju, ampak 
le njihovi 'družinski člani. 

Poudarjam, da mi predstavnik Izvršnega sveta tudi ni odgovoril na drugo 
vprašanje, to je, zakaj smo dovolili, da so si navedene komunalne skupnosti še 
po uveljavitvi zakona ustvarjale z zakonom predpisane pogoje, in če je to za- 
konito? 

Predsednik dr. Ruža Š e g e d i n : Besedo ima Stane Šelih. 

Stane Šelih: Kar zadeva pravno tolmačenje zakona o pogojih za usta- 
novitev komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev, komunalne skup- 
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nosti socialnega zavarovanja kmetov in komunalnih zavodov za socialno zavaro- 
vanje, se povsem strinjam s poslancem, da ni oportuno tako široko tolmačiti 
zakon. Vprašanje tolmačenja zakona bomo temeljito proučili, seveda pa se 
moramo zavedati, da bo drugačna razlaga zakona imela določene posledice. 

Želel bi, nadalje pojasniti, da so bili v zvezi z ustanovitvijo omenjenih dveh 
zavodov organizirani številni razgovori, da so se stvari proučevale, da pa je 
bilo tudi mnogo formalizma. Precej je 'bilo govora tudi o tem, kaj v tej situaciji 
narediti.. Poudarjam, da je v razpravah v okviru sekretariata za zakonodajo 
prevladovalo stališče, da so za ustanovitev omenjenih zavodov krivi republiški 
organi na področju zdravstva, ker niso storili vsega, da bi bili preprečili, njihovo 
ustanovitev. Strinjam se s poslancem, da bi morali ne glede na obstoječe stanje 
v začetku prihodnjega leta ta vprašanja razčistiti. 

Opozoril bi vas še na eno stvar. Znano vam je, da se občina Idrija želi 
priključiti ljubljanski regiji in da bomo v tem primeru imeli tudi na območju 
goriške regije določen problem. Zato se 'bomo morali v prihodnjem letu ponovno 
temeljito pogovoriti o organizaciji komunalnih skupnosti in sploh o regijah v < 
Sloveniji. Določeni podatki kažejo, da nadaljnji obstoj dveh ali celo treh komu- 
nalnih skupnosti ni utemeljen. 

Nadalje bi opozoril samo še na to, da so se ob razpravah o omenjenem 
predlogu zakona nekateri poslanci Socialno-zdravstvenega zbora zavzemali za 
ostrejše pogoje, kot so bili s predlogom zakona določeni. Menim, da čestokrat 
nismo bili dovolj konsekventni. Nadalje imamo Slovenci mentaliteta alpskih 
kotlin, smo deželica pod Alpami in skušamo vsakomur vse prilagoditi,. Določene 
posledice take mentalitete se kažejo tudi na področju gospodarstva in na drugih 
nodročjih. 

Menim, da je naša naloga v prihodnjem letu, zlasti v začetku leta, da te 
probleme rešujemo v okviru zakonskih možnosti. 

Predsednik dr. Ruža Se g edin: Ali se poslanec Šarman zadovoljuje 
z odgovorom? (Da.) 

Besedo ima poslanec Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: V rokah imam informacijo republiškega sekretariata 
za delo od 6. 10. 1966, ki obravnava reorganizacijo socialnega zavarovanja v SR 
Sloveniji v smislu izvrševanja zakona o pogojih za ustanovitev komunalne skup- 
nosti socialnega zavarovanja delavcev, komunalne skupnosti socialnega zavaro- 
vanja kmetov in komunalnega zavoda za socialno zavarovanje. Menim, da je 
ta informacija zelo dobra, žal pa ni prišla na dnevni red. 

V informaciji so navedeni trije glavni pogoji za ustanavljanje komunalnih 
skupnosti, in sicer: prvič, da mora biti na območju skupnosti vsaj 30 000 aktivnih 
zavarovancev in upokojencev, drugič, da se mora na območju vsaj 90 % stroškov 
pokriti s sredstvi, zbranimi z osnovnim in dodatnim prispevkom in tretjič, da 
mora na območju obstajati zdravstveni, dom, zavod za zdravstveno varstvo in 
splošna bolnica z oddelki za interno, kirurgijo, ginekologijo, porodništvo in 
pediatrijo. 

Iz teh podatkov je razvidno, da od devetih komunalnih skupnosti samo 
štiri v celoti izpolnjujejo pogoje za obstoj, ker komunalna skupnost Celje pokriva 
93,3%, Gorica 96,4%, Koper 86,5%, Kranj 88,2%, Ljubljana 95,8%, Mari- 
bor 90,4 %, Murska Sobota 79,3%, Novo mesto 84,6% in Ravne na Koroškem 
84,2 % stroška z lastnimi sredstvi. To pomeni, da je treba razen pogojev, ki 
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jih je poslanec Sarrtian navedel, upoštevati tudi te podatke, ki so dovolj pre- 
pričljivi. Predlagam, da o omenjeni informaciji zbor čimprej razpravlja. 

Predsednik 'dr. Ruža Segedin : Dovolite, da pojasnim, zakaj ta infor- 
macija ni prišla na dnevni red seje. To se je zgodilo zato, ker predlagatelj infor- 
macije utemeljeno zaključuje, da je na osnovi razpoložljivih po'datkov tudi teh, 
ki jih je poslanec Loštrk omenil, to je kolikšen odstotek stroškov pokriva komu- 
nalna skupnost s svojimi prispevki, ki se nanašajo na dobo 8 oz. 9 mesecev, 
težko dati dokončno oceno o upravičenosti nadaljnjega obstoja nekaterih komu- 
nalnih skupnosti.. Ob koncu leta bodo ti podatki točnejši in jasnejši ter bo 
možno zavzeti jasnejše stališče. Zato sem menila, da ni primerno o tej infor- 
maciji razpravljati še letos, upoštevajoč tudi, da je bila Skupščini predložena 
šele meseca oktobra in da je bolje počakati do konca leta, ko bo možno na 
osnovi, novih podatkov dati veliko objektivnejšo oceno. Ce pa menite, da bi 
jo bilo umestneje obravnavati v prihodnjem mesecu, jo bomo posredovali vsem 
poslancem. Osebno se pridružujem predlagatelju informacije, da počakamo toliko 
časa, dokler ne dobimo nove podatke. 

Zeli še kdo staviti poslansko vprašanje? (Ne javi se nihče.) Če ne, zaklju- 
čujem 27. sejo Socialno-zdravstvenega zbora. Ker je to zadnja seja v letošnjem 
letu, vam želim prijeten počitek za Novo leto in veliko uspehov in zdravja v 
prihodnjem letu. 

(Seja je bila zaključena ob 12.30.) 
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35. seja 

(13. decembra 1966) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9. uri. 

Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri.če- 
njam 35. sejo Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Silva Vrhovčak, Frančiška Hribar in 
Stane Divjak. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji prisostvujejo predstavniki Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, in 

sicer: Rudi Cačinovič, član Izvršnega sveta, Viktor Repič prav tako član Izvrš- 
nega sveta, France Kutin, republiški sekretar za pravosodje in občo upravo, 
Sveto Koibal, republiški sekretar za gospodarstvo-, Ferdo Setrajčič, republiški 
sekretar za narodno obrambo, Erna Podbregar, republiški sekretar za delo, 
dr. Branko Premrou, sekretar za zakonodajo pri. Izvršnem svetu, Nada Majcen, 
namestnik republiškega sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo ter Dragica 
Dekleva, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 34. seje Organizacijsko-političnega zibora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o urejanju delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih orga- 

nizacij; 
4. dbravnava in sklepanje o predlogu zakona o 'delovnih razmerjih delavcev, 

ki delajo pri zasebnih delodajalcih; 
5. razprava o poročilu o predlogih za rešitev nekaterih vprašanj vedenjsko 

in osebnostno motenih otrok in mladine; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o združitvi mariborskih občin; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prenosu obveznosti okrajev; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija pre- 

vzame obveznosti za odplačilo posojil, ki. so bila najeta v letih 1964 in 1965 v 
skupnem znesku 8 765 000 N din iz sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih 
hiš za nezaposlene člane Zveze združenj borcev NOV na odplačilno dobo 30 let 
in z 1 <Vo obrestno mero; 
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9. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija pre- 
vzame obveznosti odplačevanja posojil, ki so bila najeta v letu 1964 in 1965 v 
skupnem znesku 12 280 000 N din iz sklada SR Slovenije za zidanje stanovanj- 
skih hiš ter iz občinskih stanovanjskih skladov namensko za graditev in odkup 
stanovanj za republiške potrebe; 

10. razprava o predlogu programa dela zbora za razdobje do aprila 1967. 
Ali. ima kdo kakšen dopolnjevalni ali spreminjevalni predlog k dnevnemu 

redu? (Ne javi se nihče.) Če ne, menim, da je predlagani dnevni red sprejet. 
Navzoče prosim, da se k razpravi prijavijo z listkom ali pa tudi brez njega. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 34. seje ste pre- 
jeli skupaj s sklicem seje. Ali. ima kdo kake pripombe k zapisniku? (Ne javi 
se nihče.) 

Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik prejšnje seje odobren. 

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

Poslanec Franc Svetina je postavil Izvršnemu svetu dvoje poslanskih vpra- 
šanj, ki ste ju prejeli skupaj z ostalim gradivom za sejo zbora. 

Na prvo vprašanje v zvezi z odškodnino' za razlaščena stavbna, kmetijska 
in nerodovitna zemljišča bo odgovoril France Kutin, republiški sekretar za pra- 
vosodje in občo upravo. 

France Kutin: Ker je poslansko vprašanje precej obsežno, bom pre- 
čita! samo njegov zadnji del. 

Vprašanje poslanca Organizacijsko-pohtičnega zbora tovariša Franca Sve- 
tine v zadnjem delu, ki je pravzaprav izvleček uvodne obrazložitve samega 
vprašanja, glasi takole: 

1. Kako Izvršni svet ocenjuje uporabnost republiškega zakona o odškodnini 
za razlaščena stavbna, kmetijska in nerodovitna zemljišča? 

2. Ali. Izvršni svet meni, da bi'se lahko položaj na tem področju bistveno 
popravil, če bi Skupščina SR Slovenije na podlagi 2. odstavka 1. člena zakona 
določila zgornjo mejo odškodnine, ah pa bi bilo potrebno spremeniti sam zakon? 

3. Ah je Izvršni svet že zavzel svoje stališče do osnutka zveznega zakona 
o razlastitvi in kakšno je njegovo stališče? 

4. Kaj je po mnenju Izvršnega sveta treba storiti, da se vprašanje o<dškodni- 
ne vsaj začasno primerno uredi in kaj je treba storiti za dokončno ureditev tega 
vprašanja? 

To je poslansko vprašanje, ki ga je postavila poleg tovariša Franca Svetine 
še skupina poslancev. 

Preden odgovorim na izrecno postavljena vprašanja, je treba po mnenju 
Izvršnega sveta v zvezi s pripombo, da se plačuje za gradbena zemljišča zunaj 
ožjih gradbenih okolišev višja cena, kot pa za zemljišča v ožjih gradbenih 
okoliših, kar povzroča, da nekateri posamezniki 'bogatijo, nekateri pa ne prej- 
mejo pravične odškodnine, opozoriti, da republiški zakon o odškodnini za razla- 
ščena stavbna, kmetijska in nerodovitna zemljišča ne dela te razlike. 

V 1. členu namreč zakon določa, da znaša za popolnoma razlaščena stavbna 
zemljišča odškodnina prometno vrednost razlaščenega zemljišča. Isto pa velja 
za zemljišča v ožjem gradbenem okolišu, ker 46. člen zakona o nacionalizaciji 
najemnih zgradb in gradbenih zemljišč določa, da dobi prejšnji lastnik za nacio- 
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nalizirano nezazidano gradbeno zemljišče odškodnino, ki. se priznava za razla- 
ščeno gradbeno zemljišče. 

Kakor izhaja iz navedenega, zakon glede odškoidnine ne dela razlike med 
gradbenimi zemljišči izven ožjega gradbenega okoliša in zemljišči v ožjem oko- 
lišu, saj predvideva za vsa ta zemljišča enako odškodnino'. 

Določitev odškodnin za gradbena zemljišča je tedaj enako urejena, pač pa 
je mogoče, da se za gradbeno zemljišče izven ožjih gradbenih okolišev občani 
sami dogovore za višjo ceno, česar pa s pravnimi predpisi ni mogoče prepre- 
čiti, ker je promet s temi zemljišči po zakonu o prometu z zemljišči in stavbami 
prost. 

Na prvi del vprašanja, kako Izvršni svet ocenjuje uporabnost zakona bi 
bil po našem mnenju umesten tale odgovor:. 

Republiški zakon o odškodnini za razlaščena stavbna, kmetijska in nero- 
dovitna zemljišča pravilno izhaja, glede stavbnih zemljišč, iz ustavnega načela 
25. člena zvezne ustave, da pripada občanom in pravnim osebam, katerih nepre- 
mičnine se razlaste, pravična odškodnina. Z razlastitvami se odvzema držav- 
ljanska lastnina na nepremičninah samo takrat, ko se na način, ki je predpisan 
v zveznem zakonu, ugotovi, da za to obstoji splošni interes. Lastnina občana >na 
nepremičninah sloni na osebnem delu, zaradi česar je prav, da odškodnina 
izgubi administrativno in pridobi povsem ekonomsko obeležje. Pravična od- 
škodnina je v smislu ustavnega določila potemtakem tista, katere višina ustreza 
ceni, ki se oblikuje na območju kraja, oziroma naselja in po kateri bi lastnik 
zemljišča mogel prodati oziroma kupiti zemljišče, ki se razlašča oziroma pro- 
dati ali kupiti pravico uporabe nacionaliziranih nezazidanih gradbenih zemljišč. 
Gre tedaj za ceno, ki bi se ravnala po' prometni vrednosti. Le-ta pa vsebuje 
poleg dejanske vrednosti zemljišča, ki je rezultat osebnega dela občana, tudi 
rento', ki izhaja iz lastniškega odnosa. Višina rente je odvisna od lege in komu- 
nalne opremljenosti, zemljišča, kar z vloženim delom občana nima nič skupnega, 
pač pa je posledica družbenega dela. Renta je del prometne vrednosti in tako 
tudi sestavni del pravične odškodnine, tako za kupca kot za prodaj alca_. Glede 
na ekonomska politična obeležja rente pa menimo, da je družbena skupnost 
upravičena, da jo< prodajalcu odvzame v obliki ustreznega davka. 

Problematika pravične odškodnine oziroma prometne vrednosti torej ni 
v kakršnemkoli administrativnem omejevanju prometne vrednosti, temveč v 
načinu in obsegu obdavčenja. Večja učinkovitost republiškega zakona o odškod- 
nini za razlaščena stavbna, kmetijska in nerodovitna zemljišča, je torej odvisna 
od davčnih instrumentov zemljiške davčne politike. Na taki predpostavki je 
zasnovan zakon, ki sta ga brez pripomb sprejela Republiški in Organizacijstko- 
politični zbor Skupščine Socialistične republike Slovenije na seji dne 27. 12. 1965. 

Opredelitev pojma pravične odškodnine so obravnavali tudi pravni svet 
Zveznega izvršnega sveta, zvezni sekretariat za finance in drugi zvezni organi 
ter stališča o tem niso enotna. 

Na drugi del vprašanja, ah Izvršni svet meni, da bi se mogel položaj na 
tem področju bistveno popraviti, če bi Skupščina na podlagi 2. odstavka 1. člena 
zakona določila zgornjo mejo odškodnine, dajem naslednji odgovor: 

Kakršnakoli določitev najvišjih zneskov odškodnine za razlaščena stavbna 
zemljišča bi nasprotovala že omejenemu določilu 25. člena zvezne ustave o 
pravični odškodnini. Višina O'dškodnine se oblikuje v prostem prometu in je 
nikakor ni mogoče omejevati z administrativnim posegom. Po podatkih občin- 
skih in okrožnih sodišč v Socialistični republiki Sloveniji se razlaščenci oziroma 
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prejšnji lastniki, ki so jim. bila nezazidana gradbena zemljišča nacionalizirana, 
redjko obračajo na občinska sodišča ali. s pritožbami na okrožna sodišča, da jim 
v nepravdnem postopku določijo odškodnino. Glede višine odškodnine pa je 
bilo ugotovljeno, da je bila ta priznana dosedaj največ v znesku 2000 starih 
dinarjev z m2 zemljišča v ožjem gradbenem okolišu. 

Glede tretjega vprašanja pojasnjujem, da je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije brez posebne obravnave vzel na znanje pripombe republiškega sekreta- 
riata za pravosodje in oboo upravo k osnutku zveznega zakona o razlastitvi. 
Pripomlbe je ta sekretariat poslal zveznemu sekretariatu za finance, upravi za 
premoženj sko-pravne zadeve. 

Kot četrto je postavljeno vprašanje, kaj je po mnenju Izvršnega sveta treba 
storiti, da se vprašanje odškodnine vsaj začasno primerneje uredi. Po mnenju 
Izvršnega sveta za zdaj niso potrebni kakršnikoli začasni, ukrepa do izida novega 
zveznega zakona o razlastitvi, ki se pripravlja in ki bo uveljavil tudi predpise 
o odškodnini. Zvezni sekretariat za finance, uprava za premoženjsko-pravne 
zadeve, je kot nosilec naloge pripravil na podlagi široke razprave o> prvem osnutku 
zakona že druigi osnutek zveznega zakona o razlastitvi. V razpravi je sodelovalo 
preko 30 predstavnikov organov, med katerimi tudi zvezni sekretar za finance, 
republiški sekretariati za finance, nekatere občinske in okrajne službe. Poleg 
organov uprave so dali pripombe tudi zvezno ustavno sodišče in Vrhovno sodišče 
Jugoslavije, zvezno javno tožilstvo in zvezno pravobranilstvo, zvezna gospodar- 
ska zbornica, stalna konferenca mest, hidroelektrarna Djerdap ter določeno 
število občanov in delovnih organizacij. Splošni soglasni zaključek razprave je, 
da so sedanje določbe o odškodnini neustrezne in nepravične in da jih je zato 
treba opustiti. Do razlik pa je prišlo v načelnih stališčih o smislu določila 25. čl. 
ustave, ki predpisuje, da mora biti odškodnina za razlastitev nepremičnin pra- 
vična. Zvezni izvršni svet je glede na to sklenil 18. 5. 1966, da nosilec naloge 
pripravi tekst osnutka zakona z alternativami. Prva alternativa izhaja iz enakega 
stališča kot obravnavani republiški zakon glede stavbnih zemljišč, to je, da je 
pravična odškodnina enaka prometni vrednosti. 

Druga alternativa tudi. sprejema že omenjeno načelo našega republiškega 
zakona, vendar pojem pravične oidškodnine tolmači tako, da mora odškodnina 
po svoji, vsebini obsegati konkretno in popolno odškodovanje lastnika. Materialni 
in drugi pogoji lastnika nepremičnine se z razlastitvijo ne smejo v nobenem 
primeru poslabšati. 

O omenjenem osnutku zveznega zakona bo razpravljal zvezni Izvršni svet. 
Ker se ta vprašanja obravnavajo' v zveznem merilu, bi bila po mnenju 

Izvršnega sveta kakršna koli sprememba veljavnega republiškega zakona, ki je 
vezan na pooblastila iz zveznega zakona, preuranjena in neučinkovita. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali je poslanec Franc Svetina zadovoljen 
z, odgovorom? 

Franc Svetina: Sam ne morem dati izjave, ker sem vložil poslansko 
vprašanje v imenu skupine poslancev, in prosim, če lahko dam izjavo pred 
koncem današnje seje. 

Predsednik Janez Hočevar: Predstavnik Izvršnega sveta predlaga, 
da bi odgovor na drugo vprašanje poslanca Franca Svetine dal v okviru svojega 
ekspozeja o predlogu zakona o obveznosti okrajev. 
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Ali se poslanec Franc Svetina s predlogom strinja? (Da.) 
Naslednje poslansko vprašanje je postavila poslanka Mileva Veren. Vpra- 

šanje ste prejeli s sklicem. Tudi na to vprašanje bo odgovoril France Kutin. 

France Kutin: Poslanka Organizacijsko-političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije, tovarišica Mileva Veren je postavila Izvršnemu svetu tole vpra- 
šanje: 

Ali se že pripravljajo zakoni o ureditvi službe pravne pomoči v zveznem 
in republiškem merilu? Kako daleč so te priprave in približno kdaj bodo zakoni 
pripravljeni za sprejem in uveljavitev? 

V letu 1963 so bili pripravljeni trije osnutki temeljnega zakona o odvetništvu 
in drugih oblikah pravne pomoči, ki so jih izdelali zvezni sekretariat za pravo- 
sodje, Zveza odvetniških zbornic Jugoslavije in Republiški sekretariat za pra- 
vosodno upravo SR Slovenije. Aprila 1964. leta je Organizacijsko-politični. zbor 
Skupščine SR Slovenije na osnovi analize takratnega republiškega sekretariata 
za pravosodno upravo in široko zasnovane razprave o pravni pomoči in odvetni- 
štvu sprejel stališča, ki so služila za kasnejšo aktivnost na tem področju v Slo- 
veniji. V istem letu je zvezni sekretariat za pravosodje izdelal teze za temeljni 
zakon o odvetništvu in drugih oblikah pravne pomoči. V letu 1965 so sledili novi 
prednacrti, in sioer prednacrt zveznega sekretariata za pravosodje, poskusno bese- 
dilo za temeljni zakon, ki ga je izdelala odvetniška zbornica Slovenije in osnutek 
temeljnega zakona, ki ga je izdelal republiški sekretariat za pravosodje in Občo 
upravo, pri čemer sta se zadnja dva osnutka razlikovala samo v toliko, da je 
bil osnutek odvetniške zbornice nekoliko obširnejši, medtem ko je republiški 
sekretariat izdelal osnutek, ki. je bil krajši in precizne j ši. Oba pa sta zasnovana 
na stališčih, ki jih je v letu 1964 sprejela republiška skupščina oziroma njen 
Organizacij sko-pohtični zbor. 

Istega leta je izdelal zvezni sekretariat za pravosodje nov prednačrt temelj- 
nega zakona o odvetništvu in drugih oblikah pravne pomoči, v decembru tega 
leta pa dopolnitev tega prednacrta, ki je deloma upošteval nekatera stališča, 
ki so se uveljavila predvsem v Sloveniji in verjetno tudi v drugih republikah. 
Januarja 1966 je zvezni sekretariat za pravosodje izdelal prečiščeno besedilo 
prednacrta in ga predložil Zveznemu izvršnemu svetu. Zvezni izvršni, svet o 
prednacrtu še ni razpravljal. 

Pri tem naj ugotovim, da v Sloveniji med pristojnimi organi o poglavitnih 
vprašanjih ni razlik v stališčih, ker so se vsi zainteresirani pristojni organi ter 
organizacije v Sloveniji že sporazumeli v glavnem skladno s stališči, ki jih je 
v letu 1964 sprejel Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije. Iz 
programa dela zveznega sekretariata za pravosodje za leto 1967 je razvidno, da 
ima osnutek tega zakona v svojem delovnem programu. Pravna pomoč, od- 
vetništvo in vsa problematika v tej zvezi se bo zanesljivo prioritetno obravna- 
vala v začasnem skupščinskem odboru, ki proučuje pravosodni sistem, kot tudi 
v strokovni komisiji, ki jo je v ta namen ustanovil republiški sekretariat za 
pravosodje in občo upravo. Smatramo, da je to eno od tistih prioritetnih vpra- 
šanj, ki so že dozorela za primerno ureditev. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali se tovarišica poslanka zadovoljuje 
z odgovorom? (Poslanka se strinja.) 

Na poslansko vprašanje Petra Mravljaka bo odgovoril tovariš Sveto Kobal, 
republiški sekretar za gospodarstvo. 
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Sveto Kob al: Vprašanje poslanca Petra Mravljaka je sestavljeno iz 
štirih podv]3rašanj, vendar se vsa nanašajo na izgradnjo tovarne sulfatne celu- 
loze in natron papirja v Otiškem vrhru pri Dravogradu. 

Uveljavitev gospodarske reforme sredi lanskega leta je med drugim povzro- 
čila tudi. ponovno preverjanje investicijskega programa izgradnje »Sulfatke« 
Otiški vrh. Pri tem je šlo za oceno možnosti zagotovitve potrebnih finančnih 
siredstev, ki so bila z reformo odločno zmanjšana; opraviti je bilo treba ponovno 
kontrolo rentabilnosti poslovanja v spremenjenih pogojih, zlasti zaradi novih 
odnosov v cenah, in končno je bilo nujno ponovno pretehtati ves čas več ali 
manj sporno dejstvo O' stvarnih surovinskih možnosti za navedeno proizvodnjo. 
Celotna teža odločitve o nadaljevanju ali prenehanju gradnje je ležala na po- 
slovnih bankah, kajti neposredni iniciatorji gradnje in tudi ustanovitelji 
podjetja v gradnji, to so občinske skupščine Dravograd in Slovenj Gradec ter 
gozdni gospodarstvi Maribor in Slovenj Gradec niso razpolagali s pomembnej- 
šimi lastnimi, sredstvi. Poleg tega je bilo znano tudi dejstvo, da spričo novih 
problemov, ki jih spremlja prilagajanja gospodarstva novim pogojem po reformi, 
za večje nove objekte ne bo mogoče zagotoviti sredstev iz bivšega republiškega 
oziroma okrajnih investicijskih skladov. 

Zaradi vseh teh dejstev so banke takoj po reformi odpovedale udeležbo 
pri kreditiranju te tovarne in tudi niso mogle prevzeti poroštva za financiranje 
z inozemskimi, krediti. S tem je dejansko prenehala gradnja, ohranila pa se 
je še za določen čas investicijska grupa, ki šteje danes le štiri zaposlene. 

Obstoj grupe je bil utemeljen zaradi poslov v zvezi z likvidacijo gradnje to- 
varne, bila pa so tudi mnenja, da bi. grupa, ki je bila dobro organizirana, lahko 
prevzela tudi nekatere druge naloge. Za gradnjo tovarne so bila doslej po- 
rabljena sredstva v višini 2 426 336 N din, in sicer za določena gradbena dela 
na lokaciji, nabavo investicijskega materiala in nekaj manjše opreme ter za 
zagonske stroške. Vprašanja vračanja najetih kreditov urejuje predlog republi- 
škega zakona o prenosu obveznosti bd.vših okrajev, ki ga je Republiški zbor že 
sprejel, ta zbor pa bo razpravlal o njem na današnjem zasedanju. Pri tem bo 
Izvršni svet dal obširnejšo obrazložitev predloga zakona. 

Ce ocenjujemo možnosti za nadaljnjo gradnjo tovarne v Otiškem vrhu 
v bodoče, ne moremo mimo dejstva, da republika lahko usmerja investicije 
s svojimi sredstvi le preko anuitet ukinjenih investicijskih skladov, ki se ste- 
kajo v gospodarsko banko. 

V predlogu zakona o usmeritvi republiških sredstev za obdobje 1966—1970, 
ki bo obravnavan ob sprejemanju srednjeročnega plana razvoja Slovenije, 
niso predvidena sredstva za izgradnjo tovarne Otiški vrh. To pa pomeni, da bi 
za financiranje prišla v poštev samo morebitna lastna sredstva ustanoviteljev, 
sredstva poslovnih bank in inozemski krediti. Iz ocene razpoložljivih sredstev 
poslovnih bank v naslednjem Obdobju pa izhaja, da bo nujno večje angažiranje 
bank pri zagotavljanju obratnih sredstev gospodarstvu, da so sredstva močno 
vezana na izgradnjo energetskih objektov in da bo treba vse večja sredstva 
angažirati za kreditiranje izvoza opreme. 

Vse te okoliščine kažejo, da skoraj ni izgledov, da bi. se v nekaj nasled- 
njih letih izgradnja tovarne lahko nadaljevala. Teža odločitve o nadaljnji 
usodi gradnje tovarne leži predvsem na neposrednih investitorjih, ki. bodo 
morali odločiti tudi o Obstoju preostale investicijske grupe in prevzeti tudi 
vse morebitne nadaljnje finančne izdatke. Hvala! 
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Predsednik Janez Hočevar: Ali je tovariš Mravljak zadovoljen z 
odgovorom? (Da.) 

Na poslansko vprašanje inž. Marjana Tepine bo odgovoril tovariš Viktor 
Repič, član Izvršnega sveta. Prosim! 

Viktor Repič: Poskušal bom odgovoriti na dve vprašanji tovariša inž. 
Marjana Tepine, poslanca tega zbora. 

Vprašanji glasita: Kaj je storil Izvršni svet, da bi se v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji dosledno izvajala stanovanjska reforma, predvsem pa njen glavni 
predpis, temeljni zakon o ugotovitvi vrednosti, stanovanjskih hiš, stanovanj in 
poslovnih prostorov; in drugič, kaj je storil Izvršni svet, da ne bi prišlo do 
neenakopravnosti občanov pred tem zakonom? 

Izvršni svet Skupščine Socialistične republike Slovenije je po< sprejemu 
zveznih predpisov predložil republiški skupščini v obravnavo osnutka dveh 
zakonskih predlogov, in sicer predlog zakona o ugotovitvi, vrednosti stano- 
vanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov, ter predlog zakona o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini,. 

2e prve obravnave teh osnutkov v odborih Skupščine so nakazovale sta-, 
lišče, da omenjena zakona niti nista potrebna, ker zvezni predpisi o stanovanjski, 
reformi neposredno in izrecno pooblaščajo občinske skupščine za sprejem na- 
drobnejših predpisov za izvedbo reforme. Prevladalo' je mnenje, naj občinske 
skupščine sprejemajo svoje predpise na osnovi teh pooblastil ter v skladu s 
specifičnimi pogoji in potrebami svojih območij. Izvršni svet naj bi po- 
skrbel za to, da republiški sekretariat za urbanizem in njegove strokovne 
službe zagotovijo občinskim skupščinam vso potrebno strokovno pomoč pri 
revalorizaciji stanovanj in organiziranju stanovanjskih podjetij. Republiški 
zakon naj uredi samo predpise o pravicah in dolžnostih stanovalcev. Predlog 
zakona o pravicah in dolžnostih stanovalcev pri upravljanju s stanovanjskimi 
hišami, v družbeni lastnini sta sprejela Republiški in Organizacijsko-poli tični 
zbor 27. 12. 1965. 

Republiški sekretariat za urbanizem je v sodelovanju z gradbenim centrom 
Slovenije in združenjem stanovanjskih investitorjev Slovenije pripravil pri- 
ročnik za popis stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ter za 
ugotavljanje njihove vrednosti, in vzorčne osnutke za potrebne občinske pred- 
pise, ki jih je posredoval vsem občinskim skupščinam in mestnim svetom Ljub- 
ljana ter Maribor. 

Vrh tega je republiški, sekretariat za urbanizem v sodelovanju z združenjem 
stanovanjskih investitorjev organiziral številne seminarje in posvete v zvezi 
s popisom in revalorizacijo stanovanj. Kljub težavam, predvsem zaradi kratkega 
časa, ki je bil za ta obsežen posel na razpolago, je reforma stanovanjskega 
sistema potekala uspešno. 

Seveda občana niso bili v vseh občinah enako obremenjeni. Razlogi za to 
so v tem, ker je temeljni zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš, sta- 
novanj in poslovnih prostorov pooblastil občinske skupščine, da določajo po- 
vprečno gradbeno ceno za svoje območje in metodo valorizacije. Upoštevajoč 
strukturo stanovanjskega fonda, intenzivnost investicijske izgradnje in podobno, 
so občinske skupščine vsaka za svoje območje določile enotno metodo valori- 
zacije, toda različna izhodišča zanjo. Tako so določile povprečno ceno za 1 m2 
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koristne stanovanjske površine v povprečju od 80 000 do 105 000 starih dinarjev 
za 1 rri2, polno stanarino pa od 3,15 do 4°/» od vrednosti stanovanj. 

Določanje osnov za revalorizacijo stanovanj in stanarine po posameznih 
občinah je torej v popolnem skladu z zakonskimi predpisi in reformo. Izvršnemu 
svetu niso znani primeri, da bi se stanovanjska reforma nedosledno izvajala. 

V teku izvajanja stanovanjske reforme so se pojavila ponekod različna 
mnenja o izvajanju zveznih predpisov, predvsem ali je nastala obveznost pla- 
čevanja povišane stanarine s 1. 8. 1965 ter ali so s tem v zvezi odločbe občin- 
skega stanovanjskega organa o stanarinah zakonite. Ker je šlo za vprašanja, ki 
jih urejajo zvezni temeljni zakoni, je Izvršni svet zavzel stališče, naj republi- 
ški sekretariat za urbanizem dobi od pristojnih zveznih organov njihova sta- 
lišča, oziroma obrazložitev. Zvezna sekretariata za zdravstvo in socialno politiko 
ter z'a zakonodajo sta dala pojasnilo, da je obveznost plačevanja povečane sta- 
narine nastala s 1. 8. 1965 v skladu s temeljnim zakonom o ugotovitvi vrednosti 
stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov in z ustreznimi občinskimi, 
oziroma mestnimi odloki. Nosilec stanovanjske pravice in stanovanjsko podjetje, 
oziroma lastnik stanovanja je prav po zakonu o stanovanjskih razmerjih dolžan 
najkasneje do 31. decembra 1966 skleniti pogodbo o polnem znesku stanarine. 
Nosilec stanovanjske pravice se s to pogodbo zaveže, da bo v letu 1966 plačal 
stanarino, ki je določena z odločbo o stanarini, ki jo je izdal občinski stano- 
vanjski organ. Nosilec stanovanjske pravice lahko odkloni plačilo tako določe- 
nega zneska stanarine le, če je ta ugotovljena na podlagi nepravilne revaloriza- 
cije ali, če presega raven stanarine, ki je določena z uredbo o dopolnitvah uredbe 
o oblikovanju cen in obračunavanju razlike v cenah. To pa velja seveda le ob 
pogoju, da je stanarina v letu 1960 bila ugotovljena v skladu s tedaj veljavnimi 
predpisi. 

In navedenega izhaja, da se s pogodbo med stanovanjskim podjetjem in 
nosilcem stanovanjske pravice uredi postopek za prehod k plačilu polne sta- 
narine in način obračunavanja razlike stanarin, ki so nastale za obdobje, ko je 
nosilec stanovanjske pravice plačeval akontacijo na stanarino'. 

Odgovor na -drugo vprašanje: Izvršni svet ni ugotovil nobenega primera, da 
bi bih občani formalno-pravno neenako tretirani pred temeljnim zakonom o 
ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov. Pač 
pa nastopajo razlike v obremenitvah občanov z višino stanarine, ki pa izvirajo 
iz gospodarskega stanja stanovanjskega fonda glede na starost, opremljenost 
in kvaliteto stanovanjskega fonda v posameznih občinah in pri posameznih 
stanovanjskih podjetjih. Torej nimamo opravka z nezakonitimi, pojavi neenako- 
pravnosti pred zakonom, pač pa z neenakostjo, ki je posledica zatečenega stanja 
v stanovanjskem fondu oziroma rešitev, ki jih prinaša stanovanjska reforma. 
V odvisnosti od pogojev gospodarjenja s stanovanjskim fondom bodo tudi še 
vnaprej razlike pri obveznostih stanovalcev. Tako bo izpolnjeno temeljno načelo 
stanovanjske reforme, da bo stanarina pomenila dejansko odškodnino za upo- 
rabo stanovanja kot individualne dobrine in da bo stanovanjska gradnja postala 
ekonomski, proces na lastni materialni bazi. 

Končno pripominjamo, da se je ugotovilo v posameznih primerih različno 
izvajanje predpisov, ki izhajajo iz različnega tolmačenja teh predpisov. Take 
primere pa republiški sekretariat za urbanizem skupaj s pristojnimi zveznimi 
organi sproti rešuje. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima inž. Marjan Tepina. 
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Inž. Marjan T e p i n a : Tovarišice poslanke, tovariši poslanci! Stano- 
vanjska podjetja ugotavljajo-, da smo- pred tretjo etapo* stanovanjske reforme, 
vendar še nekatere zadeve iz prve etape, to je revalorizacije stanovanjskega 
fonda, zgrajenega pred 31. decembrom 1964, miso rešene. Zato sem uporabil to 
pot, da bi se vprašanja razrešila naglo, se pravi, še pred novim letom. Prav 
zato tudi ne bi rad izjavljal, da nisem zadovoljen z odgovorom predstavnika 
Izvršnega sveta in si ne bi. rad zadrževal pravice, da bi na prihodnji seji obšir- 
neje povedal svoje mnenje. 

Zakoni o stanovanjski ref ormi so del paketa zakonov o gospodarski reformi, 
zato je stanovanjska reforma del družbene in gospodarske reforme. Naj se pri 
tem oprem na ekspoze Dragutina Kosovca, zveznega sekretarja za zdravstvo in 
socialno politiko, objavljenega 15. avgusta 1965 v beograjski »Borbi«. Ko go- 
vori o predvidenem poteku stanovanjske reforme v I. etapi, pravi, da se. obvezu- 
jejo občinske skupščine, da istočasno (sem podčrtal sam), z ostalimi 
spremembami cen, izvrše popravek vrednosti stanovanjskih zgradb in 
tako dalje. Razumljivo je potemtakem, da je morala tudi stanovanjska reforma 
opraviti svojo vlogo pri vzpostavljanju novih blagovno-denarnih razmer, ki jih 
je predvidela gospodarska reforma. 

Potem, ko so avgusta 1965. leta izšli zakoni o stanovanjski reformi, je skoraj 
do konca leta vladala nejasnost o tem, ali bo republika izdala izvršilne predpise 
ali ne. Občinske skupščine so bile tako primorane v precejšnji naglici izdati 
svoje predpise in z zakasnitvijo pristopiti k revalorizaciji stanovanjskih zgradb. 
Medtem pa so vse do danes posamezni republiški upravni organi dajali, pol- 
uradna mnenja o pravilnosti teh predpisov in odkrivali njihove pravno-tehnične 
slabosti posebno glede rokov revalorizacije in plačevanja revalorizirane stanar 
rine ter nivoja novih stanarin. Le-to je povzročilo neenakopravnost občanov 
pred zakonom in njihovo nezaupanje v predpise mestnih svetov in občinskih 
skupščin ter so občani, začeli iskati v so>diščih arbitra za različno razlago zvez- 
nih predpisov. Če take neenakopravnosti ne bi bilo, tudi ne bi bilo danes v 
Ljubljani 950 tožb! 

Dovolite mi takle zaključek: če razumemo pomen gospodarske reforme, 
moramo biti tudi prepričani, da nas nobeno poluradno mnenje in nobena prav- 
no-tehnična pomanjkljivost posameznega predpisa ne sme oddaljiti od posa- 
meznih operacij gospodarske reforme; niti od njenih izhodišč niti od njenih 
smotrov. Ce se je Izvršni svet odločil, da bo občinskim skupščinam prepustil 
neposredno izvrševanje temeljnih zakonov o stanovanjski reformi in ker danes, 
po poldrugem letu, ne more izdati ali predložiti Skupščini izvršilnih predpisov 
o stanovanjski reformi, morajo po mojem mnenju republiški upravni organi 
in Izvršni svet v dilemah povsem pravno-tehnične prirode dajati prednost 
tistim rešitvam, ki. podpirajo vsebino predpisov, to je intencije stanovanjske in 
gospodarske reforme. 

Uvodoma sem rekel, da ne bi rad dal izjave, da nisem zadovoljen z od- 
govorom. Z odgovorom sem zadovoljen predvsem zaradi tega, ker je zame 
odločilen tisti del odgovora, ki se opira na mnenje zveznih sekretariatov. Vendar 
pa vabim Izvršni svet, da v bodoče, ko bo zvezna skupščina izdala temeljne 
zakone, ki se lahko izvajajo neposredno ah preko republiških izvršilnih pred- 
pisov, takoj obvesti občinske skupščine, ali namerava izdati izvršilne predpise, 
ah jih ne namerava izdati. Na tak način bi se o-dstranile nejasnosti, ki vladajo 
v občinskih upravah, odpravljalo bi se zavlačevanje z izdajanjem predpisov in 
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odpravile bi se težave, v katerih se nahajamo danes pri izvajanju stanovanjske 
reforme. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič: Čeprav tovariš poslanec inž. Marjan Tepina ni di- 
rektno zahteval odgovora na svoja izvajanja, vendar želim samo v kratkem 
povedati o tem svoje mnenje. Predvsem menim, da sem že v odgovoru samem 
navedel raizloge, zakaj ni prišlo do republiških zakonskih predpisov, kljub temu, 
da je ta namera v začetku obstojala. Zato mislim, da bi tudi v bodoče v po- 
dobnih primerih morala Skupščina odločati o tem, ali so1 taki republiški pred- 
pisi ob temeljnih zakonih potrebni ali ne. 

Ne morem se strinjati z ugotovitvijo, da so republiški upravni organi da- 
jali, poloficialne izjave oziroma tolmačenja posemeznih določb temeljnega za- 
kona. Osnovno je dejstvo, da temeljnega zakona ne more tolmačiti, nihče drug 
kot organ, ki ga je sprejel, to je Zvezna skupščina, stališča k takemu zakonu pa 
dajejo lahko zvezni organi, kar so tudi republiški organi na sugestijo Izvršnega 
sveta zahtevali. 

Glede tožb pri sodiščih mislim, da se je že v samih pripravah gospodarske 
reforme in pri pripravah zakonskih predpisov računalo s tem, da je treba pred- 
videti postopek pri sodišču-in da je treba priznati občanu pravico, da uveljavlja 
svoje zahteve tudi s postopkom pred sodiščem. 

Po podatkih, ki jih imamo na Izvršnem svetu, je od tega precejšnjega šte- 
vila primerov v pretežni večini sporno vprašanje nepravilne odmere. Gre za 
spore v zvezi; s točkovanjem in njegovo tehnično izvedbo, tako da danes ni 
mogoče, vsaj po podatkih, ki jih imamo, govoriti, da gre predvsem za spore 
zaradi različnega tolmačenja ali pa razumevanja zakonskih predpisov. Za pri- 
mere, kjer gre za to, pa imamo danes tudi že stališče zveznega sekretariata. 

Predsednik Janez Hočevar: Na vrsti je vprašanje tovariša poslanca 
Toneta Florjančiča, na katerega bo odgovoril Ferdo Setrajčič, republiški sekretar 
za narodno obrambo. 

Ferdo Setrajčič: Tovariš Florjančič, poslanec tega zbora, je postavil 
republiškemu sekretariatu za narodno obrambo naslednja vprašanja: 

Kakšen odstotek nabornikov je po dosedaj veljavnih predpisih služilo 
vojaški rok na področju svoje republike? 

Zakaj se bo število nabornikov, ki bodo služili vojaški rok na področju 
svoje republike, povečalo le na 20%)? 

Kakšen bo način izbora nabornikov obveznikov iz Slovenije za služenje 
vojaškega roka v Sloveniji? 

V čem se kažejo prizadevanja sekretariata, da se vojaški rok skrajša ozi- 
roma uskladi s potrebnim minimumom? 

Čeprav ta vprašanja sodijo izključno v pristojnost federacije — republiški 
sekretariat za narodno obrambo namreč opravlja le del nalog s področja narodne 
Obrambe in sicer le tiste, ki se nanašajo na obrambne priprave civilnega sektorja 
— želim dati pojasnila predvsem v skladu s predpisi, ki urejajo ta vprašanja in 
se nanašajo na zadeve, ki jih opravlja sekretariat v sodelovanju z občinami. 
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Do sedaj se je v načelu izvajal eksteritorialni način služenja vojaškega 
roka. V praksi pa je iz strukturnih in tehničnih potreb armade služilo na ob- 
močju SR. Slovenije 2,8 % nabornikov Slovencev. 

Na območju SR Slovenije lbo po odloku državnega sekretariata za narodno 
obrambo v vsaki vojaški enoti služilo 25 °/o nabornikov Slovencev, kar pred- 
stavlja dejansko več kot odstotek, ki je naveden v vprašanju. Taka odločitev 
izhaja iz nacionalnih momentov in potreb po zboljšanju kvalifikacijske struk- 
ture enot oboroženih sil. 

Formalno predpisanih kriterijev za služenje vojaškega roka v domači re- 
publiki ni. To je odvisno od dejanskih potreb oboroženih sil, ki so. izražene v 
številnih razdelilnikih pristojnih vojaških organov, v katerih je določeno, v 
kakšne vrste in službe armade se kadrujejo mladinci oeiroma v katere enote in 
kraje mora občina poslati nabornike na odslužitev vojaškega roka. Poimenska 
določitev teh nabornikov je prepuščena občinskim upravnim organom za na- 
rodno obrambo. V občinah pa obstajajo sveti za narodno obrambo kot odgovorni 
družbeni organi, v katerih pristojnost sodijo poleg drugih tudi te zadeve in so 
jih doslej z zadostnim občutkom odgovornosti uspešno reševali. 

Do leta 1964 je po zakonu trajal vojaški rok v večini rodov in služb 
armade 24 mesecev, v posebnih enotah 36 mesecev, v mornarici pa 4 leta. Zdaj 
pa splošno traja vojaški rok 18 mesecev, le v mornarici dve leti. Izjemno velja 
12 mesečni rok za mladince, ki so končali šoto za rezervne oficirje in za osebe, 
ki dokončajo prvo stopnjo visokošolskega študija, za diplomante visokih in 
višjih šol ter za edine hranilce v družini. 

Naj omenim, da traja 24-mesečni vojaški rok v ZSSR in večini drugih 
vzhodnih držav, v ZDA, Finski in nekaterih 'drugih deželah 18 mesecev, v Za- 
hodni Nemčiji, Grčiji, Franciji in Turčiji; 16 mesecev v Norveški, in Holandiji 
ter 15 mesecev v Italiji. To pomeni, da je naša država med tistimi, ki imajo 
krajši vojaški rok. 

K dosedanjemu skrajšanju vojaškega roka je nekoliko pripomoglo tudi 
izvajanje predvojaškega pouka. Prizadevanja sekretariata, da se ta pouk kar 
najbolj uspešno izvaja, pa imajo glede na sedanjo programsko- zasnovo in tudi 
iz drugih razlogov precej omejen vpliv na nadaljnje skrajšanje vojaškega roka. 
Cliniteljev, ki vplivajo na dolžino tega roka, je namreč več in so med seboj 
močno prepleteni, upoštevati je pri tem ustavno dolžnost armade, da je v vsa- 
kem primeru pripravljena izvesti svoje naloge in mora zato imeti določeno 
število stalno popravljenih in usposobljenih enot. 

V tej zvezi je treba določati tudi letni kontingent nabornikov, ki morajo 
zaradi tega služiti določeni rok v armadi. Na trajanje roka vpliva nadalje tudi 
sodobna oborožitvena tehnika, ki zahteva potrebno usposobljenost mladincev, da 
bi znali upravljati nova orožja in druga borbena sredstva. 

S tem sem poskušal le delno osvetliti nekatere momente, ki se nanašajo na 
zapletenost in Obsežnost tega vprašanja. Predvsem sem želel pojasniti, to, da 
je čas služenja vojaškega roka samo eden od činiteljev v kompleksu obrambne 
problematike, ki pa je povezan z 'drugimi in ga ni mogoče reševati ločeno od 
drugih činiteljev. Pri tem pa nisem navajal še drugih znanih činiteljev, ki pa so 
na drugi strani poglavitni in odločilni ter v osnovi odražajo našo obrambno 
politiko. 

Ce tovariš poslanec Tone Florjančič ni zadovoljen s temi pojasnili, bi ka- 
zalo zadevno vprašanje postaviti Zvezni skupščini oziroma bi ga naš sekretariat 
posredoval državnemu sekretariatu za narodno obrambo. 
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Predsednik Janez Hočevar: Ali je tovariš Tone Flor j ančič zado- 
voljen z odgovorom? (Da.) Hvala lepa! 

S tem so poslanska vprašanja izčrpana. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o ure- 
janju delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih organizacij. 

Gradivo k tej točki dnevnega reda, ki so ga pripravili republiški sekre- 
tariat za delo, republiški svet zveze sindikatov Slovenije in začasni odbor za 
proučitev vprašanj ureditve delovnih razmerij in splošnih aktov delovnih orga- 
nizacij, ste prejeli skupaj s sklicem. K tej točki smo vabili tudi predstavnike 
nekaterih ustanov, družbenopolitičnih organizacij in društev, med njimi tudi 
tovariše Lojzeta Piškurja, predsednika Vrhovnega sodišča SR Slovenije, dr. 
Rudija Kiovskega, profesorja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, republiški 
svet zveze sindikatov, ki ga predstavlja Janko Brunet, Gospodarsko zbornico 
Slovenije, ki jo predstavlja Vinko Butala in načelnika urada za prošnje in 
pritožbe Izvršnega sveta, tov. Riharda Kneza. Vse lepo pozdravljam in jih 
vabim k razpravi. 

Organizacijsko-politični zbor si je med drugim naložil nalogo, da spremlja 
potek izdelave statutov in splošnih aktov delovnih organizacij. K temu nas 
je vodilo spoznanje, da ti akti predstavljajo sestavni del našega pravnega si- 
stema in da bo pravna urejenost položaja delovne organizacije, njene samo- 
upravnosti in položaja delavcev v veliki meri prispevala k odločilnim korakom 
v izvajanju gospodarske in družbene reforme. Zbor se je posebno zanimal za 
izvajanje ustavnih in zakonskih določb na področju delovnih razmerij, zlasti 
spričo dejstva, da se je pojavila vrsta težav pri konkretizaciji temeljnega za- 
kona o delovnih razmerjih. O tem smo razpravljali spomladi letošnjega leta. 
Kmalu nato je sledila novela temeljnega zakona, podaljšan je bil tudi rok za 
pripravo pravilnikov o medsebojnih delovnih razmerjih do konca tega leta. 
Cilj naše zadnje razprave je bil predvsem ta, da spodbudi prizadevanja za 
čimboljšo urejenost notranjih odnosov v delovnih organizacijah in da ob tem 
usmeri Občinske skupščine in njihove upravne organe na nuđenje pomoči de- 
lovnim organizacijam pri urejanju vsebinskih vprašanj ter zagotovi tudi stro- 
kovno pomoč republiških organov, gospodarske zbornice, sodišč in političnih 
činiteljev. Naša današnja naloga je, da ugotovimo, 'do kje smo prišli v teh 
pripravah, kateri problemi so še odprti in kaj bi bilo potrebno še ukreniti, da 
bi bila ta zapletena naloga čimbolj kvalitetno in pravočasno opravljena. 

Prosim republiškega sekretarja za delo, tovarišioo Erno Podbregar, da ustno 
obrazloži informacijo, ki je bila dostavljena vsem poslancem. 

Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! S 1. januarjem pri- 
hodnjega leta moramo imeti delovne organizacije v izpolnjenih statutih in pra- 
vilnikih urejena delovna razmerja, delitev osebnih dohodkov in varstvo pri delu. 
Kolikor delovne organizacije teh splošnih aktov ne bodo imele urejenih, ne 
bodo imele dovolj po'dlage za zakonito urejanje vseh teh zadev. Na podlagi 
razpoložljivih podatkov, ki se opirajo na poročila predstavnikov občinskih 
skupščin na posebnih posvetih, ki jih je v ta namen v mesecu novembru orga- 
niziral republiški sekretariat za delo, lahko pričakujemo, da bo v tem roku 
večina delovnih organizacij vsaj formalno uskladila svoje samoupravne akte z 
zakoni, precej očitno pa je, da naloga ne bo opravljena kvalitetno. Pri tem 
je stanje na področju gospodarstva ugodnejše, kot pa na področju družbenih 
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služb. V težjem /položaju so nasiplah manjše delovne organizacije, tako s pod- 
ročja gospodarstva kot s področja družbenik služb, ker nimajo pravniško izo>- 
hraženih ljudi. 

Urejanje samoupravnih odnosov zahteva od delovnih organizacij veliko na- 
porov in vsestranskih prizadevanj, hkrati pa nalaga še posebne naloge strokov- 
nim službam, zlasti pravni, službi glede pravno-tehnične izdelave posameznih 
delovno-pravnih inštitutov. Delovne organizacije, ki nimajo ustreznih strokovnih 
kadrov niti nimajo zagotovljene učinkovite strokovne pomoči, zlasti pri reše- 
vanju spornih vprašanj, enostavno prepisujejo ali kupujejo razne vzorce, ki 
seveda z izvirnim urejanjem samoupravnih odnosov nimajo nobene zveze. 

Glede na soglasne ugotovitve predstavnikov občinskih skupščin, .da je po- 
manjkanje za to delo usposobljenih strokovnjakov eden od poglavitnih vzrokov 
za opisano dejanje, mi dovolite, da spregovorim oziroma ponovim nekaj ugo- 
tovitev, ki so. bile tu že povedane 28. februarja letos, ko je Organizacijsko-po- 
lifačni zbor razpravljal o družbenem pomenu samoupravne normativne dejav- 
nosti v delovnih .organizacijah. 

Ocenjuje se, da je v gospodarstvu okoli 650 delovnih mest, ki zahtevajo 
izobrazbo pravne fakultete. Kar 53torej več kot polovica teh delovnih mest 
pa je neustrezno zasedenih, kar pomeni, da bi v tako pomembnih gospodarskih 
področjih, kot so industrija, gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo in promet 
potrebovali še 350 pravnikov. Statistični podatki pa kažejo, da 30 "/o industrij- 
skih podjetij v Sloveniji konec leta 1965 ni imelo nobenega pravnika, pa če- 
prav je bilo med njimi 6 organizacij s 500 do 1000 zaposlenimi delavci in 13 
organizacij, ki so zaposlovale od 250 do 500 delavcev. Hkrati pa ugotavljamo, da 
imamo vedno več strokovnih kadrov, in da se med brezposlenimi že o.d lanskega 
leta veča delež kadrov z visokošolsko izobrazbo. Po podatkih republiškega 
zavoda za zaposlovanje so v staležu brezposlenih, ne sicer med prvimi, vendar 
pa med najpogostejšimi poklici tudi pravniki. Skupaj je preko zavodov za za- 
poslovanje v prvem polletju letos iskalo službo 33 pravnikov, to je 17% vseh 
brezposlenih z visoko ali višjo izobrazbo.. 

Vse to kaže na očiten anahronizem, zlasti pa na nerazumevanje gospodar- 
skih organizacij tudi za to vrsto strokovnjakov. Seveda imajo ti pojavi svoje 
posledice tudi na področju, o katerem danes razpravljamo.. 

Glede na družbeno-politično vlogo občinskih skupščin in na njihovo funk- 
oijo, da skrbijo za urejenost in zakonitost v delovnih organizacij ah, bi tudi 
občinske skupščine morale spremljati potek izdelave in sprejemanje splošnih 
aktov v .delovnih organizacijah. Sistem samoupravljanja vedno bolj omejuje 
vlo-go državnih upravnih organov. Ta tendenca izhaja tudi iz temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih in drugih zakonov, med katerimi velja omeniti zlasti še 
zakon o varstvu pri delu. Vloga državnih upravnih organov se omejuje pred- 
vsem na nadzor nad zakonitostjo ob sprejemanju samoupravnih aktov in nad 
zakonitostjo pri uveljavljanju teh aktov. Občinske skupščine bi morale skrbeti 
za izvrševanje pristojnosti, ki jih imajo zlasti po 142. členu temeljnega zakona 
o delovnih razmerjih ter po določbah temeljnega zakona o podjetjih, kar po- 
menim, da se pri obravnavi teh aktov občinske skupščine ne smejo omejevati 
samo na njihov formalni, pregled, temveč naj delovnim organizacijam tudi po- 
magajo pri reševanju vsebinskih vprašanj. 

Statut s svojimi normami je skupaj z drugimi splošnimi akti nepogrešljiva 
pravna podlaga za zakonitost, za urejen potek dela in poslovanja; določa pra- 
vice in dolžnosti delovne skupnosti, da samostojno ureja področje svojih 
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notranjih odnosov in uzakonjena načela prilagaja svojim razmeram in po- 
trebam. To pomeni, da so statuti in splošni akti pomembni za delovne orga- 
nizacije, hkrati pa tudi za celotni pravni red. Zato že ustava določa, da občinske 
skupščine obravnavajo statute delovnih organizacij, preden jih te dokončno 
sprejmejo. Obravnavanje statutov po občinskih skupščinah je posebna oblika, 
izvajanja funkcije, ki občinskim skupščinam omogoča, da ustvarjalno sodelujejo 
pri, izdelavi statutov in da pomagajo delovnim organizacijam pri statutarnem 
urejanju vprašanj. Ne gre torej le za formalno opravilo, temveč za veliko več, 
gre za vsebinsko presojo urejanja samoupravnih odnosov. Občinska skupščina 
naj bi torej kot organ družbenega samoupravljanja prispevala k čimboljši vse- 
bini statuta ter njegovi primernosti., uporabnosti in učinkovitosti. 

Skoraj vse občinske skupščine so v prizadevanju za pomoč delovnim organi- 
zacijam ustanovile občinske komisije za statute, za katere lahko trdimo, da od- 
ločilno vplivajo na celotni potek izdelave in sprejemanja statutov. Te komisije 
neposredno sodelujejo tudi pri oblikovanju vsebine posameznih statutov. Ute- 
meljeno lahko trdimo, da so v celoti povzele nase funkcijo občinskih skupščin, 
ki obravnavajo samo občasna poročila teh komisij, čeprav so po ustavi dolžne 
razvijati, samoupravljanje na svojem območju. 

Pristojni sveti občinskih skupščin se praktično skoraj nikjer niso vključili 
v spremljanje izdelave splošnih aktov v delovnih organizacijah. Občinske skup- 
ščine niso uporabile zakonskega pooblastila., po katerem so pristojne zahtevati 
na vpogled ne samo statute, temveč tudi druge splošne akte. Taki primeri so 
samo posamezni. Večina občin ima pregled nad sprejemanjem izpopolnjenih sta- 
tutov, zelo malo občin pa pozna stanje pri sprejemanju pravilnikov o med- 
sebojnih delovnih razmerjih, pravilnikov o delitvi osebnih dohodkov in pravil- 
nikov -o varstvu pri delu. 

Večina občin meni, da za zbiranje teh podatkov in obravnavanje teh pra- 
vilnikov ni več pristojna in da za taka opravila tudi nimajo ustreznih strokov- 
nih služb. Razpoložljivi podaitki 'dopuščajo oceno, da so delovne organizacije 
najbolj v zaostanku s pripravami svojih pravilnikov o varstvu pri delu. Za- 
nimivo pa je, da je bilo največ storjenega v tistih občinah, kjer te podatke 
spremljajo in kjer so bili tudi navedeni pravilniki poslani v pregled statutarni 
komisiji. 

Le za malo občin lahko trdimo, da imajo organizirano ustrezno strokovno 
službo in strokovni kader, ki opravlja naloge, katere jim nalaga temeljni zakon 
o delovnih razmerjih in drugi zakoni. Imamo pa kar 13 občin, ki ne zaposlujejo 
nobenega pravnika. 

Po 222. členu ustave Socialistične republike Slovenije je občinska skup- 
ščina pooblaščena, da lahko do določitve Ustavnega sodišča SRS zadrži, izvr- 
šitev protiustavnega ah nezakonitega splošnega akta, ki ga izda delovna ali 
druga samoupravna organizacija. To ustavno pooblastilo je logična posledica 
splošne pravne dolžnosti vseh družbeno-političnah skupnosti in torej tudi ob- 
činske skupščine, da varuje tustavnosit in zakonitost. S tem se namreč uresni- 
čujejo in z zakoni določena družbenoekonomska in politična razmerja, enot- 
nost pravnega reda, hkrati pa varujejo svoboščine in pravice človeka in občana 
ter pravice samoupravljanja. 

Iz teh ustavnih določb povzemata ustrezne pravne posledice temeljni zakon 
o podjetjih in temeljni zakon o zavodih. Temeljni, zakon o podjetjih v 82. členu 
zavezuje podjetja, da predložijo občinski skupščini v obravnavanje predloge 
kakršnega koli splošnega akta, če to skupščina izrecno zahteva. Tako kot ima 
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občinska Skupščina pravico, da obravnava predlog statuta, preden ga delavski 
svet dokončno sprejme, ima torej podobno pravico glede vseh drugih splošnih 
aktov, če to pravico z izrecno zahtevo uveljavlja. 

V 283. členu temeljni zakon o podjetjih določa, da nadzorstvo nad zako- 
nitostjo dela podjetja, ki ga opravlja pristojni občinski, organ, zajema tudi nad- 
zorstvo glede tega, kako podjetje uporablja določbe statuta in 'drugih splošnih 
aktov. Občinska skupščina ima po 284. členu citiranega zakona izrecno pravico 
in dolžnost, da zadrži, izvršitev splošnega akta, ki nasprotuje ali zakonu ali 
drugemu na podlagi zakona izdanemu predpisu ah statutu podjetja. V takem 
primeru mora olbčinsika skupščina v petnajstih dneh začeti pred pristojnim 
upravnim sodiščem postopek za presojo ustavnosti in zakonitosti zadržanega 
akta. 

Iz povzetka citiranih ustavnih in zakonskih -določb nesporno sledi, da imajo 
občinske skupščine svojo stalno in odgovorno nalogo, da spremljajo, kako v de- 
lovnih organizacijah "urejajo notranje odnose s svojimi splošnimi akti, da pre- 
sojajo ustavnost in zakonitost teh aktov in da v okviru nadzorovanja zakonitosti 
dela delovnih organizacij tudi spremljajo, kako delovne skupnosti v praksi upo- 
rabljajo splošne akte. Pri tem pa se postavlja vprašanje, če so in v kolikšnem 
obsegu so mogle občinske skupščine usposobiti svoje organe tako organizacijsko 
kot tudi v pogledu ustrezne strokovne zasedbe za opravljanje te nove in zelo 
zahtevne ter tudi politično pomembne in izredno občutljive funkcije. Pomen te 
funkcije postaja toliko bolj očiten, če upoštevamo, da ni učinkovite samo- 
uprave, da ni urejenega samoupravnega mehanizma, da ni v praksi zagotov- 
ljenega samoupravnega statusa članov delovne skupnosti, če delovne organi- 
zacije splošnih aktov ali sploh nimajo ali jih imajo samo iz formalnega razloga 
zato, da zadostijo zakonski obveznosti. 

Praksa in nekatere raziskave, ki so jih opravile znanstvene institucije, so 
namreč odkrile, da se brez vsebinsko ustreznih samoupravnih norm in brez 
njihovega spoštovanja v praktičnem ravnanju v delovnih organizacijah ohranja 
in se mora še v naprej ohranjati birokratizem, samovolja, nezakonitost in s tem 
seveda tudi slabo- delovno vzdušje v delovni skupnosti. Delavci pa v takih pri- 
merih čutijo, kot da so še vedno v mezdnem razmerju, kar negativno vpliva na 
delovno storilnost in na delovni uspeh splošno ter ne krepi prizadevanj za rea- 
lizacijo ciljev gospodarske in družbene reforme. 

Opravljati omenjeno funkcijo pomeni potemtakem zagotavljati konkretne 
pogoje za uresničitev samoupravljanja in samoupravnega statusa članov delovne 
skupnosti. Nadzorstvo nad zakonitostjo dela delovnih organizacij je torej tudi 
nadzorstvo nad tem, kakšni so pogoji za realizacijo samoupravljanja, ker so v nad- 
zorstvu zajeti tudi splošni akti delovnih organizacij in njihova uporaba. Izgraje- 
vati samoupravni sistem v delovnih organizacijah z izgrajevanjem samoupravnih 
norm kot jih uveljavljajo statuti in drugi pravilniki, pa je izredno zahtevna in 
trajna naloga, na kar velja še posebej opozoriti. Ta naloga je toliko bolj težavna, 
ker zahteva poprejšnjo izpolnitev določenih pogojev, zlasti racionalno organi- 
zacijo in delitev dela s kolikor mogoče natančno opredeljenimi področji in pri- 
stojnostmi. Prav te stvari pa so bile v mnogih delovnih organizacijah še vse 
preveč zanemarjene, tudi podcenjevanje, in sedaj so marsikje v težavah, ko 
skušajo izdelati splošne akte, po katerih bi se v praksi tudi ravnah. Marsikje 
ugotavljajo, da jim manjkajo prav ti pogoji. Tudi to bo eden od razlogov, da 
ne bodo vsi pravilniki sprejeti do konca letošnjega leta. Vendar je 'še pomemb- 
nejše to, da tudi sprejeti pravilniki marsikje ne bodo povsod uporabni, ker bo 
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praksa, nazlkrila 'deklarataivnost, načelnost, formalnost, nedogmanost ali vse- 
binsko pomanjkljivost posajmeaniih določb. Zato je zlasti pomembno, da za leto 
1967 zagotovimo, da bodo občinske skupščine začele sistematično opravljati 
svojo funkcijo na tako pomembnem področju kot je izgrajevanje samouprav- 
nega sistema, da bodo opozarjale le delovne organizacije na ugotovljene pomanj- 
kljivosti in jim z drugimi pristojnimi činitelji zagotovile tudi ustrezno strokovno 
pomoč, da bi lahko v delovnih organizacjah te pomanjkljivosti čimprej od- 
pravili. 

Organi inšpekcije dela in drugi inšpekcijski organi morajo v svoje delo 
vključiti tudi splošne akte delovnih organizacij ter s svojimi opozorili in pri- 
pombami pomagati delovnim organizacijam pri vsebinskem izpopolnjevanju 
splošnih aktov. 

Znanstveni inštituti, zlasti inštitut za javno upravo in delovna razmerja, naj 
bi z znanstvenimi metodami postopno analizirali istovrstne pravilnike s po- 
sameznih področij ter izdelali, takšne analize in študije, ki bi tudi delovnim 
organizacijam lahko- služile kot podlaga za izpopolnjevanje njihovega samo- 
upravnega normativnega sistema. 

Iz opisanega izhaja, da je izpopolnjevanje splošnih aktov delovnih orga- 
nizacij v letu 1967 zadeva, s katero se morajo< poleg organov občin in družbeno- 
političnih organizacij ukvarjati tudi strokovni inštituti. Veliko konkretno pomoč 
pa lahko dajejo tudi delavske univerze, ki naj bi na podlagi kritičnih ocen po- 
sameznih pravilnikov, gradiva inšpecijsikih služb in ugotovitev občinskih skup- 
ščin, posredovale v obliki tečajev in seminarjev tako teoretična kot praktična 
dognanja o tem, kako vsebinsko izpopolnjevati splošne akte. 

Realizacija nalog na področju urejanja samoupravnih delovnih odnosov je 
proces kreiranja samoupravnega prava, ki ga bo torej treba nenehno sprem- 
ljati ne glede'na to-, da morajo biti zaradi pravne varnosti delavcev samoupravni 
aikti sprejeti v odrejenem roku, zlaisti še, ker bodo začasni sklepi z 31. decem- 
brom letošnjega leta prenehali veljati. Skrb za urejanje oziroma izpopolnjevanje 
delovnih razmerij ostaja zelo trajna naloga 'delovnih organizacij, hkrati pa tudi 
občinskih sikiupščin in vseh drugih zainteresiranih činiteljev, med katere sodijo 
ziLasti znanstvene institucije, prizadeti sekretariati, sodišča, zbornica in sindikati. 

V prizadevanjih za hitrejše in učinkovitejše reševanje problemov na pod- 
ročju izgrajevanja samoupravnega sistema se bo- krepila tudi poslovna samo- 
stojnost delovnih organizacij. Sistematično opravljanje funkcij, ki pripadajo 
občinskim skupščinam, pa ne bo samo krepilo- vlogo- občinskih skupščin, temveč 
bo predvsem prispevalo (k hitrejši in učinkovitejši graditvi samoupravnega si- 
stema. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim za besedo še predsednico našega 
stalnega odbora. Besedo ima tovarišioa Milka Jo-van. 

Milka Jovan: Tovarišice in tovariši.! Vprašanja v zvezi z ureditvijo 
delovnih razmerij, o katerih je Organizacijsko-politični zbor razpravljal na seji 
dne 28. 2. 1966 in problemi v zvezi s sprejemanjem statutov in splošnih aiktov 
delovnih organizacij, so danes v bistvu «naiki kot so bili takrat. 

V mesecu februarju smo govorili o raznih nejasnostih in nasprotjih v te- 
meljnem zakonu o delovnih razmerjih in o kratkem času, ki nas je takrat še 
ločil od skrajnega roka za sprejem splošnih aktov o ureditvi delovnih razmerij 
oziroma tistih določil statuta, ki se nanašajo na delovna razmerja, kar bi morale 
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vse delovne organizacije opraviti, do 8. 4. 1966. Kmalu zatem smo .dobili osnutek 
spremembe temeljnega zakona, v katerem smo ugotovili, da bo skrajni rok za 
ureditev splošnih aktov o delovnih razmerjih podaljšan do konca leta 1966. 
Sprememba temeljnega zakona, ki je izšla junija 1966, je sicer uredila vrsto 
nejasnosti, vendar ne vseh, hkrati, pa je povzročila nekatere nove nejasnosti in 
probleme na področju urejanja medsebojnih delovnih razmerij. 

Kot zelo pozitivno novost v spremembi temeljnega zakona lahko štejemo 
to, da več ne zahteva obvezne ureditve cele vrste podobnih zadev v statutih 
delovnih organizacij, skratka, prepušča delovnim organizacijam samim presojo, 
ali bodo nekatera vprašanja uredile s samim, statutom oziroma pravilnikom o 
delovnih razmerij ali z drugimi splošnimi akti. Prejšnja stroga določila zakona, 
po katerih se je med 'drugim, na primer moral s statutom natanko urediti tudi 
delovni čas, so postavila vrsto delovnih organizacij z velikim, številom enot v ne- 
zavidljiv-položaj in so nehote kršile zakon. Razen tega so take določbe zakona, 
ki so za vrsto podobnih zahtev zahtevale, da se obvezno urejajo s statutom, 
imele za posledico ponavljanje istih določil še v pravilniku o delovnih razmerjih 
oziroma v drugem splošnem aktu, ki bi bil sicer nepopoln. 

Novela temeljnega zakona oziroma njegovo prečiščeno 'besedilo, ki je izšlo 
šele 9. 11. 1966, narekuje delovnim organizacijam dvoje: spremembo statuta in 
izdelavo ali spremembo pravilnika o delovnih razmerjih ali drugega splošnega 
akta o ureditvi medsebojnih delovnih razmerij. Ugotovimo lahko, da so v ugod- 
nejšem položaju tiste delovne organizacije, ki so počakale z izdelavo in spre- 
jemanjem splošnih aktov o urejanju medsebojnih delovnih razmerij, ker bodo 
imele samo enkratno delo' in stroške. Delovne organizacije, ki so pravočasno 
izdelale in spreminjale statute in druge splošne akte tudi tiskale, pa so v ne- 
ugodnem položaju in bodo imele poleg ponovnega dela tudi znatno večje stroške. 
Čeprav tudi prečiščeno besedilo temeljnega zakona s svojimi podrobnostmi 
večkrat presega okvir temeljnega zakona in vsebuje še vrsto nejasnosti, ne bi 
kazalo pripravljati ponovne spremembe tega zakona, preden jih ne bi natanko 
proučili na podlagi izkušenj 'delovnih organizacij. 

Ker je le še malo časa do 31. 12. 1966, to je do ponovnega skrajnega roka, 
v katerem bi morale vse delovne organizacije urediti medsebojna delovna raz- 
merja s svojimi statuti, pravilniki o delovnih razmerjih ali drugimi splošnimi 
akti, bi bilo primerno, da Organizacijsko-politični zbor ponovno osvoji svoje 
priporočilo od 28. 2. 1966 s tem, 'da posebej opozori vse delovne organizacije na 
posledice, ki jih bo imelo brezpravno stanje tako zanje kot tudi za 'delavce, ker 
bodo 31. 12. 1966 prenehali veljati začasni sklepi, ki so jih sprejeli delavski sveti. 

Vse izkušnje, ki so' jih pridobile delovne organizacije pri praktični uporabi 
začasnih sklepov o ureditvi medsebojnih delovnih razmerij, naj bi se ob upo- 
števanju določil prečiščenega besedila temeljnega zakona uporabile pri končni 
izdelavi statutov oziroma pravilnikov o delovnih razmerjih ali drugih splošnih 
aiktov. Čeprav bodo nekatere delovne organizacije še vedno prišle v časovno stisko 
pri sprejemanju teh splošnih aktov, je boljše, da jih do 31. 12. 1966 sprejmejo in 
da morebitne pomanjkljivosti uredijo s poznejšimi spremembami in dopolnitvami, 
kakor da izpostavljajo sebe in delavce brezpravnemu stanju. Poudarjam, brez- 
pravnemu stanju zaradi tega, ker temeljni zakon ne mera neposredno služiti pri 
reševanju medsebojnih delovnih razmerij, pač pa s svojimi splošnimi in okvir- 
nimi določbami le opredeljuje pomembne pravice in dolžnosti, ki morajo biti 
konkretno urejene v splošnem aktu delovne organizacije. Taka konkretna ure- 
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ditev je bila doslej možna v začasnem sklepu delavskega sveta, ki pa preneha 
veljati 31. 12. 1966. 

Neurejeni medsebojni odnosi otežkočajo uspešno delo zlasti v pogojih go- 
spodarske reforme, 'česar bi se morale delovne organizacije v prvi vrsti zavedati 
poleg upoštevanja sankcij, ki jih določa sam zakon v 147. členu. Sankcije, ki jih 
določa temeljni zakon za primer, če delovne organizacije ne sprejmejo v dolo- 
čenem roku statuta ali drugega splošnega akta o ureditvi medsebojnih delovnih 
razmerij, so izredno ostre. Najprej lahko občinska skupščina izreče opomin; če 
opomin ne zaleže, lahko razpusti dotedanje organe upravljanja in razpiše volitve 
novih organov; oe niti novi organi v treh mesecih od izvolitve ne sprejmejo 
teh splošnih aktov, se uvede na predlog pristojnega občinskega organa postopek 
za odpravo oziroma prenehanje delovne organizacije. Razumljivo pa je, da bo 
pred uporabo skrajnega ukrepa, to je pred uvedbo postqpka za odpravo oziroma 
prenehanje delovne organizacije, treba poskusiti vse in nuditi, delovnim organi- 
zaciji vso pomoč pri 'urejanju splošnih aktov o medsebojnih delovnih raz- 
merjih. 

Vprašamo se lahko, ali je bdia pomoč delovnim organizacijam doslej uspešna. 
Organizacijsko-politični zbor je v mesecu februarju priporočil, naj občinske 
skupščine oziroma njihovi organi koordinirajo svoje delo z občinskimi sindi- 
kalnimi sveti, delavskimi univerzami ter strokovnimi zavodi in društvi, da 
bi § takim združenim delom lahko dosegli konkretnejšo in bolj enotno pomoč 
delovnim organizacijami. Nadalje naj bi republiški sekretariati in drugi republi- 
ški organi vsak na svojem področju skupno z Gospodarsko zbornico SR Slove- 
nije in s sodelovanjem ustreznih inštitutov nudili vso potrebno strokovno pomoč 
občinskim skupščinam in delovnim organizacijam. Iz poročil v zvezi s spreje- 
manjem in vsebino splošnih aktov o urejanju medsebojnih delovnih razmerij 
lahko ugotovimo, da je bila delovnim organizacijam nudena določena pomoč 
zlasti na območju nekaterih občin, medtem ko na območju drugih občin v tem 
pogledu zaostajajo. 

Vsi organi, katerim je Organizacijsko-politični abor v februarju 1966 pri- 
poročil, da dajo pomoč delovnim organizacijam pri urejanju statutov in splošnih 
aktov o medsebojnih delovnih razmerjih, bi morah s čutom odgovornosti nado- 
knaditi zamujeno. Ne bi bilo prav, da bi sedaj s prenagljenimi in s preostrimi 
sankcijami nastopili proti tistim delovnim organizacijam, ki jim ni bila nudena 
potrebna pomoč, ker so poleg teh delovnih organizacij za tako stanje odgovorne 
tudi dbčinske skupščine in drugi organi, ki bi morah pravočasno spremljati pri- 
pravo ustreznih aktov in nuditi delovnim organizacijam potrebno pomoč. 

V imenu odbora predlagam, da informacijo republiškega sekretariata za 
delo, poročilo našega odbora, kakor tudi povzetek današnje razprave pošljemo 
vsem občinskim skupščinam in vsem drugim, katerim je bilo gradivo poslano 
tudi 28. 2. 1966 ter s tem ponovno opozorimo vse delovne organizacije na ne- 
O'dložljivo nujnost pravočasne ureditve medsebojnih delovnih raizmerij v sta- 
tutih in splošnih aktih. 

S samim sprejemom statuta in splošnih aktov o urejanju medsebojnih de- 
lovnih razmerij pa niso končane naloge v zvezi z urej anjem medsebojnih delov- 
nih razmerij po ustavi in zakonu. Storiti je treba vse potrebno, da bodo na- 
predna in humana načela ustave tudi v naši dnevni praksi zaživela tako, da 
bo čimmanj delovnih sporov in da bodo delovne organizacije same našle naj- 
ustreznejšo ureditev spornih zadev iz medsebojnih delovnih razmerij. Zaradi 
tega tudi ne bomo mogli šteti, da bo s potekom skrajnega roka, to je 31. 12. 1966, 
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delo v zvezi z urejanjem medsebojnih delovnih razmerij v splošnih aktih de- 
lovnih organizacij končano, ker bodo delovne organizacije tudi kasneje morale 
same nenehno izpopolnjevati splošne akte že zaradi tega, ker so boljši delovni 
uspehi v dokajšnji meri odvisni od dobrega delovnega vzdušja in čimboljše 
ureditve medsebojnih delovnih razmerij. 

Ker gre pri urejanju medsebojnih delovnih razmerij za pomembno ustavno 
dolžnost delovnih organizacij, bi bilo prav, da se v razpravi razen vprašanj, ki 
so zajeta v poročilih, obravnavajo tudi druga vprašanja ter drugi problemi, ki so 
se v tem razdobju že pojavili v zvezi z novo ustavno in zakonsko ureditvijo 
medsebojnih delovnih razmerij. 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na razpravo. Besedo ima 
Vladimir Birsa. 

Vladimir Birsa: Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi pojasnil, 
kako rešujemo ta problem na območju naše občine. 

2e ustava določa, da občinske skupščine obravnavajo statute delovnih or- 
ganizacij, preden jih te dokončno sprejmejo'. Zato je sprejem statutov v delovnih 
organizacijah veliko in eno od bistvenih opravil za realizacijo ustavnih načel 
in zakonitosti. Naša občinska skupščina je v oaimetniu, da s svojimi mnenji, pri- 
pombami in stališči pomaga delovnim skupnostim pri reševanju statutarnih 
vprašanj, po pretdhoidmeim posvetovanju s predstavniki delovnih organizacij 
ustanovila strokovno .službo za normativno (dejavnost samoupravnih organizacij 
z nalogo, da nudi vso potrebno pomoč pri vsebinskem reševanju problemov v 
zvezi z izdelavo statutov in drugih splošnih aktov. Nadalje je skupščina občine 
imenovalo komisijo za pregled predloženih statutov. Sestav komisije zagotavlja 
vsebinsko presojo predloženih statutov, ker so v komisiji pravniki, ekonomisti in 
predstavniki družbeno-političnih organizacij. Služlba za normativno dejavnost 
in komisija za pregled statutov in drugih splošnih aktov delovnih organizacij 
tesno sodelujeta z društvom pravnikov, sodiščem in občinskim sindikalnim sve- 
tom ter drugimi činitelji v občini, ki spremljajo pripravljanje statutov. Stro- 
kovna služlba za nomativno dejavnost nudi delovnim organizacijam pomoč tako, 
da obiskuje delovne organizacije ter v razgovoru z vodilnimi delavci in z ne- 
posrednimi proizvajalci ugotavlja problematiko pri sestavljanju statutov in 
drugih splošnih aktov, spremlja izvajanje določil splošnih aktov ter ugotavlja 
morebitne kršitve teh določil. Delovne organizacije mnogokrat prosijo navedeno 
službo za strokovno pomoč posebno glede uporabe dvomljivih statutarnih do- 
ločb ali kadar je treba vsebinsko tolmačiti določila splošnih aktov. 

Na območju občine od 114 delovnih organizacij do sedaj le 3 niso predložile 
statutov v pregled, in sicer dve manjši in ena večja. Te delovne organizacije 
kljub večkratni intervenciji še niso izdelale statuta, ne da bi imele za to opra- 
vičilo. 

Zaradi priprave statutov so večje delovne organizacije ustanovile komisije, 
nekatere tudi podkomisije, za sestavo statutov in drugih splošnih aktov kot 
pomočna telesa samoupravnih organov. V nekaterih primerih so te komisije 
le spremljale delo strokovnih 'delavcev, ki so pripravljali osnutek statuta. V 
nekaterih manjših delovnih organizacijah pa takih komisij sploh niso postavili 
in so osnutek statuta pripravili le strokovni delavci. Nekatere delovne orga- 
nizacije so dale pripraviti osnutek statuta sestavljalcu izven svoje organizacije. 
'Tako so ravnale tiste delovne organizacije, ki nimajo urejene pravne službe in 
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nimajo zaposlenih pravnikov. Po pregledu statutov manjših delovnih organizacij 
sta služba za normativno dejavnost in komisija za pregled statutov ugotovili, 
da so osnutke statutov večinoma pripravljali nestrokovnjaki ali pa osebe, ki 
niso bile dovolj natančne. Zato so bile v statutih ugotovljene protiustavne in 
protizakonite določbe, upoštevane pa niso bile specifične razmere v posamezni 
delovni organizaciji. To se je dogajalo« zato, ker so sestavljala, osnutkov statutov 
prepisovali dokučila statuta druge delovne organizacije. 

Ugotovljene napake v statutih se delijo na splošne in posebne. Splošne 
napake so bile ugotovljene pri določenem številu pregledanih statutov in so se 
kazale, v tem, da so bili statuti preobširni in prenatrpani z določili, prepisanimi 
iiz zakona, ki niso bila vselej potrebna,. To je sicer pomanjkljivost, katere se je 
treba pri splošnih aktih v bodoče izogibati. Nekatere delovne organizacije v sta- 
tutih niso uredile posameznih vprašanj, za katere temeljni zakon o podjetjih 
izrecno določa, da se morajo regulirati s statutom. Največ napak je bilo ugotov- 
ljenih na področju delovnih razmerij. Nadalje so bile pomanjkljivosti pri do- 
ločbah o premeščanju delavcev na drugo delovno mesto z njihovim pristankom 
ali neodvisno od njihove volje ; nadalje pri določbah glede sprejemanja delavcev 
na delo. Tako je, na primer, neka delovna organizacija v svoj statut vnesla 
določbo, da se sprejmejo delavci na nekvalificirana delovna mesta v starosti od 
18 do 35 let. Nadalje so bile v statutih določbe, da se lahko sprejmejo na delo 
samo delavci, ki so 'državljani SFRJ ali da se sprejemajo na delo le delavci iz 
določenega območja, kar je kršitev ustavnih določil o pravici do dela. V neka- 
terih statutih so bila tudi nepravilna določila glede višine letnega dopusta, ka- 
terega so določali kar po višini osebnih dohodkov, ne da bi upoštevali pogoje, 
ki jih določa zakon, 

V posameznih statutih so se pojavile tudi napake pri urejanju notranje 
organizacije, nadalje na področju delitve pristojnosti med centralnim delav- 
skim svetom in sveti delovnih enot, posebno glede delitve dohodka, sprejemanja 
in odpuščanja delavcev ter idrugih pristojnosti na področju samoupravljanja. 

Po organiziranju službe za normativno dejavnost samoupravnih organizacij 
so bile komisije za izdelavo statutov v delovnih organizacijah v stalnem stiku 
z navedeno službo. V tistih delovnih organizacijah, kjer je bila aktivnost teh 
komisij manjša, pa je bila potrebna večja in pogostejša pomoč navedene službe; 
posebno pri tistih delovnih organizacij,ah, ki nimajo niti urejene pravne službe 
niti nimajo zaposlenih pravnikov. 

Na območju občine se niso pojavljali pomisleki in pripombe v tem smislu,, 
da bi bile posamezne določbe zakonov, ki se uporabljajo pri sestavi statutov, 
nepotrebne. Tudi ni bilo pripomb, da bi statuti ne bili potrebni. Strokovna 
služba za normativno 'dejavnost ima celoten pregled nad pripravljanjem statutov 
in 'drugih splošnih aktov, ter v zvezi s tem vodi potrebno evidenco. Na podlagi 
te evidence je ugotovljeno, da je -"»čina delovnih organizacij že začela izdelovati 
pravilnike o delovnih razmerjih in da bo, razen nekaj izjem, to delo zaključeno 
do 31. 12. 1966. Delovne organizacije pripravljajo tudi ostale splošne akte, na 
primer pravilnike o varstvu pri delu, pravilnike o delitvi osebnih dohodkov in 
druge. 

Pri. izdelavi splošnih aktov se delovnim organizacijam nudi vsebinska po- 
moč tako, da se neposredno dajejo pojasnila in nasveti že pri sestavljanju 
splošnih aktov, še preden so ti predloženi v obravnavo samoupravnim organom 
in neposrednim proizvajalcem. 
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Načelo javnosti statutov in tistih splošnih aktov, ki so bili v delovnih 
organizacijah že sprejeti, je bilo izpeljano v celoti. Delavci so po skupinah ah 
po obratih obravnavah materijo statutov in splošnih aktov ter ni bilo primera, 
da bi 'bil statut ah drug splošni akt sprejet po delavskem svetu, ne da bi ga prej 
obravnavah neposredni proizvajalci. Te javne obravnave so bile v nekaterih 
delovnih organizacijah dobro organizirane, posebno v večjih, v nekaterih pa 
slabše, ker niso imele strokovnih ljudi, ki bi bih sposobni v celoti tolmačiti 
posamezna določila statuta ali drugega splošnega akta. 

Občinska skupščina po svojih organih nadzira uporabo statutov v delovnih 
organizacijah in ugotavlja, da na območju občine ni prišlo do< kakšnih izrazitih 
izigravanj splošnih aktov. Ce samoupravni organ delovne organizacije sprejme 
sklep, ki ni v skladu z zakonitimi določili, je ta organ takoj opozorjen na ne- 
zakonitost sprejetega 'določila; po ustreznem pouku se tudi doseže, da se sporno 
določilo hitro uskladi z zakonom. Ker komisija za obravnavo statutov in drugih 
splošnih aktov ter služba za normativno dejavnost sodelujeta z delovnimi orga- 
nizacijami, je na območju naše občine zelo malo primerov kršenja pravic 
delavcev ter ni večjega števila delovnih sporov niti tožb pred sodiščem. Na 
območju občine tudi ni primerov, da delovne organizacije ne bi predložile na 
vpogled splošnih ^ktov, če se to od njih zahteva. Sicer pa obstajajo različna 
mnenja o tern, kakšna naj bo oblika nadzora in v čem obstoja ta nadzor. 

Pojavlja se dvom o tem, ,ali so organi občinske uprave pooblaščeni, da vrše 
nacteor nad delovnimi organizacijami glede izvajanja statutarnih določil in do- 
ločil drugih splošnih aktov. Po mnenju nekaterih delovnih organizacij bi morah 
organi občinske uprave opravljati nadzor tudi nad zakonitostjo posameznih 
aktov, izdanih na podlagi določil splošnih .aktov. Taka kontrola bi bila objek- 
tivno neizvedljiva glede na ogromno število odločb oziroma sklepov, ki jih izda- 
jajo oziroma sprejemajo delovne organizacije. Za tak nadzor bi 'bilo potrebno 
veliko število strokovnjakov, karterih pa občina nima. Take vrste kontrola pa 
tudi, ne bi bila družbeno upravičena. Po mnenju drugih delovnih organizacij 
pa naj bi se izvajal nadzor nad zakonitostjo uporabe določil splošnih aktov 
v obliki sodelovanja in nuđenja strokovne pomoči delovnim organizacijam ob 
polnem upoštevanju z ustavo zajamčenih pravic samoupravljanja. 

V občini smo ob tem iskali rešitev, ki bi bila v danih razmerah najbolj 
sprejemljiva in najbolj primerna. V pogledu statutov je stvar jasna, ker jih 
delovne organizacije morajo predložiti pred dokončnirri sprejetjem v obravnavo 
skupščini olbciine. Glede ostalih splošnih aktov pa obstajajo pri delovnih orga- 
nizacijah različna mišljenja o tem, ali je potrebno, da upravni organi zahtevajo 
splošne akte zaradi pregleda in nadzora njihove zakonitosti. Skupščina občine 
je že zavzela stališče, da se morajo predložiti tudi splošni akti, ker je s tem 
dana možnost pregleda splošnih aktov in izvajanja nadzora njihove zakonitosti. 
Obstajajo tuidi mišljenja, da upravni organi za to niso niti pooblaščeni in da bi se 
to moralo najprej urediti z ustreznimi predpisi. Taka stališča so sicer neute- 
meljena že glede na obstoječa zakonska določila. Mnenja pa sem, da je primer- 
nejša taka oblika izvrševanja nadzora, ki ima izključno preventivni značaj in 
se izraža v nuđenju strokovne pomoči delovnim organizacijam, s čimer se že 
vnaprej odpravljajo pomanjkljivosti pri uporabi splošnih aktov in preprečuje 
sprejemanje nezakonitih odločb. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam polurni odmor! 

(Seja je bila prekinjena ob 10.35 in se je nadaljevala ob 11.15.) 
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Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
dr. Rudi Kyovsky, profesor pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 

Dr. Rudi Kyovsky: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! V disku- 
siji foi se rad dotaknil nekaterih vprašanj v zvezi z delom našega inštituta in 
predmetom, ki je danes na dnevnem redu. 

Naš inštitut za delovna razmerja se že več let ukvarja s tem, da spremlja 
samoupravno dejavnost na področju reguliranja delovnih razmerij na območju 
naše republike. Pri tem izhajamo iz splošnega stališča, da reforma ni samo 
ekonomska, ampak tudi družbeno socialna. Ko govorimo o tem, trčimo na 
vprašanje, ki se bo te dni obravnavalo v Beogradu na velikem mednarodnem 
simpoziju, o tafa» imenovanih človeških, humanih odnosih v naši 'družbi. Seveda 
ti odnosi niso odvisni samo od prava, morda od tega, najmanj, temveč tudi od 
vrste ekonomskih in drugih vplivov, ki prihajajo v delovnih razmerjih v poštev 
zlasti v tehnološkem procesu. Mi se nahajamo v procesu modernizacije naših 
tovarn in gotovo je, da ta reforma poleg ogromne pozitivne vsebine nosi tudi 
to, kar je v celem svetu znano kot dehumanizacija dela, vse tiste negativne 
pojave, ki jih spremljajo' druge sorodne vede, začenši od industrijske sociologije, 
da drugih vam znanih ved niti ne naštevam. Zoper te pojave se borimo na 
različne načine, eden izmed teh načinov je tudi uporaba prava. 

Naš inštitut je spremljal regulativno vlogo na področju delovanja naših 
delovnih organizacij, predvsem na področju industrije in rudarstva, in sicer 
zaradi predvidevanja, da je na tem področju stanje najboljše. Nekateri podatki 
iz kmetijstva in gradbeništva kažejo, da je stanje na tem področju slabše kot 
je v industriji in rudarstvu. 

Te raziskave so nehote povzročile, da smo se ziačeli ukvarjati ne samo z 
vprašanjem urejanja, ampak tudi uveljavljanja samoupravnih aktov o urejanju 
delovnih razmerij, kajti prav gotovo' je regiulativna vloga važna, vendar sama po 
sebi ne pomeni veliko, če se predpisi, pa naj bodo* državni ali pa samoupravni, ne 
realizirajo. Zato smo tudi vprašanju uveljavljanja pravic posvetili precejšnjo po- 
zornost z empiričnimi razisfcajvami, da vidimo v zrcalu predpisov in samouprav- 
nih aktov, kako je na terenu v resnici. 

Ko govorimo o samoupravnih aktih, smo včasih kritični. Tudi naš inštitut 
je z gledališča kvalitete samoupravnih aktov podvrgel analizi samoupravne 
akte industrije in rudarstva. Pri tem pa se mi zidi, da moramo biti pravični in da 
moramo pogledati, kaj vse vpliva na kvaliteto in na kvantiteto teh predpisov. 
Predvsem bi se tu rad dotaknil vloge države. Država je še vedno- in še kako 
prisotna na vseh področjih, pa naj gre za urejevalno vlogo, za nadzorno vlogo, 
ali pa za vlogo pri reševanju delovnih konfliktov. Kar se regulativne vloge 
države tiče, gotovo ne moremo biti z njo preveč zadovoljni,. Konkretno mislim 
na temeljni zakon o delovnih razmerjih, ki vnaša veliko novosti ter je kot zakon 
s cilji, ki. si jih je postavil, gotovo dober zakon. Glede pravne tehnike pa bi 
lahko zahtevali boljšo kvaliteto dela vseh tistih upravnih organov, ki so 
zakon pripravili. S,am sodelujem v neki skupini, kjer izdelujemo komentar 
tega zakona in včasih je potrebno sodelovanje cele ekipe, pa še ne najdemo 
izhoda pri nejasnih predpisih, ki srno jih dolžni tolmačiti.. Lahko si predstav- 
ljamo, kako bo v podjetjih in gotovo bo treiba tudi iskati pomoč včasih edino 
pomoč tudi na naših sodiščih, kjer bo še judikatura našla pravilno in končno 
besedo. Z eno besedo: mislim, da foi v bodoče morali naši zakonodajni tehniki 
posvečati večjo skrb; pri izdelavi takšnih zakonov kot je temeljni zakon o de- 
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lovnih razmerjih bi morali sodelovati tudi republiške skupščine, poleg vseh 
ostalih na takšnem delu zainteresiranih družbenih organizacij, sindikatov, gospo- 
darskih zibornic itn tako dalje, in na zadnjem mestu, pa tudi določeni inštituti 
in znanstveni zavodi. 

Kar se nadzorne funkcije države tiče, so tudi, naše ugotovitve v inštitutu 
take, da je tudi na tem po>dročju marsikaj za razmisliti. Konkretno mislim 
na vlogo' inšpekcije dela, ki je v zadnjem času na področju delovnih razmerij 
nekako splahnela. Inšpekcija dela se danes v glavnem omejuje predvsem na 
tehnični nadzor, morda še na zdravstveni, medtem ko bi na tem področju kljub 
ratificirani konvenciji, ki velja in na katero so naša sodišča vezana, morala biti 
zadeva nekoliko drugače urejena. 

Glede vloge sodišč, kot najvažnejšega organa na tem področju, se mi zdi, 
da tukaj ni nobenega preplaha. Mislim, da je sedanje število sporov, ki so se 
nekoč reševali v upravnem postopku, kar normalno. Ko smo v našem inštitutu 
primerjali število teh sporov s stanjem v inozemstvu, nismo ugotovili nobene 
anomalije, tudi v primerjavi s socialističnimi državami ne. Ker smo od upravne 
poti šli na sodno pot, je toda povsem normalno, da je teh sporov pred sodišči 
danes več kot prej. Sicer sedaj ni časa za to, vendar naj le omenim, da bo treba 
pri reformi, našega sodstva, ki se .pripravlja, misliti tudi na prepotrebno reformo 
sodstva na področju reševanja delovnih sporov. 

Če se sedaj vrnem nazaj na naše samoupravne akte v delovnih organizacijah, 
menim, da ne bi simeli pri urejanju delovnih razmerij v delovnih organizaci- 
jah itd v preveliko fetižazacijo prava, da bi skušali prav vse urediti z raznimi 
pravilniki in ne vem s koliko vrstami drugih pod statutarnih pravnih virov. Prav 
gotovo je pri nas še teoretično in praktično nerazčiščeno vprašanje tako ime- 
novanih vodilnih uslužbencev, pooblaščenih uslužbencev, ali kakorkoli bi jih že 
imenovali v odnosu do samoupravnih organov. Nejasnost v tem pogledu tudi 
ovira nadaljnje delo. 

Kdor pozna proizvodnjo, ve, da so tudi v delovnih razmerjih nujni nekateri 
posegi, posameznikov, pooblaščenih delavcev, ki dajejo delovne naloge. To, čemur 
bi jurist rekel konkreten akt, čemur bi ekonomist rekel poslovanje, pomenijo v 
proizvodnem procesu vsakodnevni posegi z delovnimi nalogi, ki so bistvena 
vsebina -delovnih razmerij. Te naloge mora delavec izvršiti in od njih je odvisen 
redni proces dela; ne moremo pa jih zajeti z nobenim statutom in z nobenim 
pravilnikom, ker jih terja tekoči delovni proces, so pa bistvena vsebina delovnih 
obveznosti. 

Zaradi tega se mi zdi, ne bi smeli mislita, samo na predpise, ampak tudi na 
te konkretne akte in na vse tisto, kar je tudi predmet delovnih razmerij. 

Kar se uveljavljanja pravic tiče, bi povedal samo še nekaj besed, da preveč 
ne zadržim poteka 'današnjega dela. Ko govorimo o samoupravnih aktih, se mi 
zdi, da so v tej zvezd izredno važni materialno^-pravni predpisi. TaJto pojmujemo 
pravniki, pravice in dolžnosti, ki so urejene z državnimi predpisi ali, pa s sta- 
tutarnimi in ostalimi podstatutarnimi akti. Nič manj važno pa ni formalno 
pravo, se pravi postopek, kako delovna organizacija prav talko pa tudi delovna 
skupnost uveljavlja svoje pravice. To pa je v državnih predpisih, bi rekel, zelo 
fragmentarno in slabo urejeno in seveda tudi ne more biti boljše v samoupravnih 
aktih. Zato mislim, da foi bilo treba v bodočem delu, ki seveda ne bo končano 
31. 12. 1966, posvetiti več pozornosti tem formalnim predpisom ter bolje ure- 
diti način za uveljavljanje pravic, ki. so sočasno na eni strani pravice delovne 
skupnosti, na drugi strani pa dolžnosti delavca. 
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Ta akcija se z 31. 12. 1966 prav gotovo ne konča, temveč se pravzaprav šele 
začenja. Morda bi kazalo, da bi z istim trudom, ki je bil posvečen v glavnem 
delovnim organizacijam v industriji in rudarstvu, pogledali tudi v bolj zane- 
marjena področja ikot so gostinstvo, gradbeništvo', kmetijstvo in še vrsta 
drugih dejavnosti, kjer bi verjetno naleteli na veliko slabše stanje kot je in- 
dustrija, v kateri je stanje v primerjavi s temi dejavnostmi relativno dobro. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo' ima poslanka Vladka Jan. 

Vladka Jan: Spoštovani tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite, da posredujem nekaj misli o urejanju delovnih razmerij v 
splošnih aktih šolskih ustanov. 

Najjasneje so problemi prišli na dan na mnogih posvetovanjih, ki jih je 
organiziral republiški odbor sindikatov družbenih dejavnosti. Ugotovitev, 'da 
celo v času tik pred zadnjim rokom za sprejem teh aktov mnoge šolske ustanove 
še nimajo statutov in pravilnikov o medsebojnih delovnih odnosih, temelji 
prav gotovo na precejšnjih težavah, v katerih se ti akti, porajajo. Šolski kolek- 
tivi namreč močno občutijo pomanjkljivosti zakonodaje, neurejen materialni 
položaj pa zavaja te delovne organizacije v malodušje in pasivnost. Komisije 
za preverjanje statutov, sklicujem se zlasti na škofjeloško statutarno komisijo, 
menijo, -da šolski, statuti v večini primerov kažejo vsebinski napredek, čeprav 
so nekateri šolski kolektivi še vedno suženjsko odvisni od vzorčnikov in to ne le 
strokovno utemeljenih, temveč tudi povsem zgrešenih; sicer bi ne prišlo do 
takih nesmislov, naj kolektiv, na primer neke glasbene šole, citiram, »v smislu 
večje produktivnosti dela, ekonomizacije in racionalizacije podvzema,« kar po- 
meni, da si je kolektiv te šole za vzorec sposodil statut neke gospodarske orga- 
nizacije. 

Republiški odbor sindikatov družbenih dejavnosti je svetoval, naj statuti 
prevzamejo le najsplošnejše določbe iz temeljnega zakona o delovnih razmer- 
jih, približno 12, ostalo pa naj bi urejali pravilniki, ki jih je moči večkrat po- 
pravljati in izboljšati. Mnogi statuti pa so se razrasli v prave debele knjige, saj 
so v njih mnoga večkrat ponavljajoča se, dostikrat tudi nasprotujoča si določila. 
Nekateri statuti in pravilniki se še vedno ne morejo otresti zakona o javnih 
uslužbencih. Največ pomanjkljivosti je zlasti glede sprejema delavcev na delo, 
prenehanja delovnega razmerja ter določitve delovnega časa v šolaih. Republiški 
odbor sindikatov družbenih delavcev v svojem viru poroča, da je precejšnjo 
zmedo vnašalo vmešavanje nekaterih občinskih referentov za šolstvo>, zlasti kar 
zadeva delovni čas šolnikov, število učnih ur in 'dopust. Še vse prečesto se 
namreč otepamo z očitki in težko dokažemo, da v šolah sploh kaj delamo. 

Temeljni zakon o delovnih razmerjih govori o racapisih in razglasih delovnih 
mest. Večina šolskih statutov se opredeljuje za razpise 'delovnih mest prosvetnih 
delavcev. Ugotavlja pa se, da so razpisni pogoji marsikje dokaj problematični. 
Kako naj toleriramo med razpisnimi pogoji na primer določilo, da imajo prednost 
kandidati s stanovanjem v kraju službovanja. Med take nezakonite, vendar med 
kolektivi celo splošno priznane pogoje, sodijo tudi interna 'določila, da imajo 
moški kandidati prednost pred ženskami celo na š'koido kvalitete. Baje se ne 
kaže raizburjiati, ko pa so naši učiteljski zbori tako monotono ženski. Vprašljivo 
je, kdaj bi lahko strokovnjak iz Prekmurja, Štajerskega ali Primorske ob takih 
razpisnih pogojih piritaval v metropolo. Vprašljivo je tudi, če bo za tako imeno- 
novana vodilna delovna mesta v šolstvu res dovolj sivolasih in bradatih mož, 
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ko pa zanje zahtevajo razpisi večkrat tudi astronomsko število let na vodilnem 
delovnem mestu. Ali je mogoče strokovne in pedagoške kvalitete ocenjevati le 
po letih službovanja in ne tudi po drugih pokazovalcih? Sorodno vprašanje se 
pojavlja tudi v pravilnikih o delitvi osebnega dohodka, ker se nekateri kolektivi 
vise preradi kvazihumano zatekajo k nagrajevanju po letih službovanja in ne 
po delu. V šolskih statutih še vedno bivajo honorarna delovna razmerja in 
nadurno delo. Ce bi šlo le za formalizem in izraze, bi menim, statutarne ko- 
misije to redakcijsko takoj odpravile. 

Zadnje čase šolski kolektivi preveč pogosto iščejo možnosti, kako 'bi z 
zakonitima določili čimbolj ščititi interese kolektivov, večkrat močno na škodo 
posameznikov. 

Na marsikaterem šolskem zavodu, na primer vse učne uči nimajo na ma- 
tičnem zavodu polne zaposlitve. Zato nekaterim predavateljem kolektivi prizna- 
vajo le dohodek v določenem) odstotku od opravljenega dela. Večkrat pa sosednji 
šolski zavodi potrebujejo tovrstnega strokovnjaka, vendar so ga pripravljeni 
sprejeti na delovno mesto s civilnopravno pogodbo le za določen delovni čas> 
s tem pa temu delavcu odtrgujejo pravico do 100 °/o plačanega dopusta, ki mu 
ga matična delovna organizacija tudi ne prizna. 

Iz temeljnega zakona o delovnih razmerjih je razumeti, da gre za delovno 
razmerje za določen čas v primeru, ko je neko delovno mesto začasno izpraz- 
njieno. V zgoraj omenjenem primeru pa bi. šolski zavod potreboval strokovnjaka 
tudi naslednje šolsko leto in še kasneje. Vendar šolski kolektiv potrebnega 
predavatelja1 redno ne zaposli, ker je to materialno v korist tega kolektiva. 

Marsikatera bridka je bila izrečena na račun podaljšanja delovnega časa 
prosvetnih delavcev. Zmeda in negotovost, s tem pa nerazpoloženje v delovnih 
kolektivih vladajo predvsem v razmejitvah med polnim in podaljšanim delovnim 
časom. Prosvetni delavci menijo, da je že skrajni čas, da se uskladijo pedagoške 
norme posameznih delovnih področij, sicer so predavatelji na raznih šolah pre- 
puščeni na milost in nemilost raznim subjektivizmom. Podaljšan delovni čas 
lahko naloži delovna skupnost delavcu le v primeru, ko na zavodu ni druge 
ustrezne učne moči. Z delom zaradi podaljšanega delovnega časa preobremenje- 
ni predavatelj pa le v redkih primerih lahko uveljavi pravico do zvišanega do- 
hodka glede na celotno zvišanje delovne obveznosti tudi za čas letnega dopuste, 
čeprav !bi to delovna skupnost drugi učni moči, ki 'bi to delo opraviila v rednem 
delovnem razmerju, morala priznati. Prav tako je nelogično, da zavodi za soci- 
alno zavarovanje v tem primeru zahtevajo polne prispevke, delavec, ki dela v 
podaljšanem delovnem času, pa naj bi imel za čas bolezni pravico uveljaviti 
le nadomestilo od osnovnega dohodka. 

Taka in podobna nesoglasja so se pritihotapila v izvajanje temeljnega za- 
kona o delovnih razmerjih, kar razumljivo izziva pomisleke v njegovo pravilnost, 
zlasti pa je vprašanje, če je to mogoče imenovati nagrajevanje po delu. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! 
Najprej bi rad povedal, da so zunaj zelo toplo pozdravili iniciativo Organizacijsko- 
političnega zbora, da spremlja urejanje delovnih razmerij v splošnih aktih 
delovnih organizacij. Prav tako so bile toplo pozdravljene tudi bazenske konfe- 
rence. Misli, ki jih bom navedel, vsaj nekatere, izhajajo iz razprave na mari- 
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barskem posvetovanju. Ker pa je delovno razmerje le eden izmed bistvenih se- 
stavnih delov upravljanja v delovnih organizacijah, želim pravzaprav govoriti 
o upravljanju in o tem, kako upravljanje potem vpliva na urejanje delovnih 
razmerij v splošnih aktih. 

Prvo, kar bi tu moral povedati, je to, da smo ugotavljali na posvetovanju, 
pa tudi v osebnih stikih, da obstoji določen odpor proti samoupravnemu ure- 
janju odnosov v delovnih organizacijah. Mislim, da je informacija, ki nam jo 
je dal sekretariat za delo, v nekaterih točkah celo preblaga in ni adekvatno 
izrazila nekaterih kritičnih mnenj v tej zvezi. Pri vrsti ljudi obstoji odpor proti 
splošnim aktom, ali pa smatrajo, da je to le breme za delovno organizacijo, ki 
povzroča tudi nepotrebne stroške. V zvezi, s tem pa se poraja še nekaj. "Vedno 
bolj namreč čutimo, da ljudje, ki bi lahko s strokovnim znanjem mnogo pri- 
spevali k razvoju upravljanja, ne vedo o njem ničesar. Na žalost moram kritično 
ugotoviti, da na naših tehničnih šolah predvsem o upravljanju v delovnih orga- 
nizacijah'ne govorimo ničesar. Absolvent take šole pozna praktično samo pojme: 
delavski svet, upravni odbor in direktor. To navajam zaradi tega, ker menim, 
da nerazpoloženje proti samoupravnemu urejanju izvira iz neznanja in ne morda 
iz neke drugačne politične opredeljenosti. Na osnovi tega menim, da bi bil 
skrajni čas, da v Sloveniji,, po zgledu nekaterih drugih republik po Jugoslaviji, 
in končno tudi zia celotno Socialistično Jugoslavijo, naredimo' analizo stanja, 
kje smo z upravljanjem. O tem imamo le parcialne ocene. Če bi imeli stvarno 
analizo in če bi stalno spremljali razvoj, tedaj naša zakonodaja ne bi prehitevala 
in ne zavirala, kot se to večkrat dogaja; potem bi vedeli,, kaj lahko pričakujemo 
in kako naj posamezne stvari tudi urejamo. Zato mislim, tudi glede na izvajanja 
dr. Kyowskega, da bi bilo treba prizadevanja njihovega inštituta v tem, smislu 
razširiti in ne dovoliti, da spremljajo razvoj upravljanja samo sindikati. V zvezi 
s tem se pojavlja kritikai, češ čemu je treba toliko spreminjati,, čemu je potrebno 
sprejemati vedno nove splošne akte; zakaj ni nobene stalnosti in podobno*. 

Želim opozoriti še na vlogo komisij. Komisije niso odigrale tiste vloge, ki 
bi jo morale zaradi pospeševanja originalnih rešitev, temveč so se mnogo preveč 
vkalupile v obstoječe predpise. Zaradi tega predlagam, da vendar enkrat jasno 
povemo, da je ž,e skrajni čas, da resno pristopimo k usklajevanju naših predpisov 
in k odpravi tega, kar je že davno, davno zastarelo, a vendar še veljavno. Vze- 
mimo primer, da sestavljamo statut ali. pravilnik o delovnih razmerjih. Vsak 
inšpektor ob tem lahko najde osnovo za pripombo, kajti še vedno obstoji 512 
členov, ki določajo pristojnost in, obveznosti direktorja. Kateri veljajo in kako 
veljajo, je posebno vprašanje, vendar je 512 teh določb. V tej množici predpisov 
se je zelo težko znajti in bo tudi resen problem za sodišča oziroma za našo novo 
judikaturo na tem področju. Na ta problem usklajevanja že dolgo opozarjamo. 
Samo mimogrede bi opozoril na zadnji, razgovor tovariša dr. Potočnika v zvezi 
s problemi zakonodaje in neusklajenosti naših predpisov. 

Menim, da je že skrajni, čas, da bi začeli kodificirati predpise o upravlja- 
nju v delovnih organizacijah. Če danes skušamo primerjati posamezne predpise 
in njihove člene, ki določajo vlogo organov upravljanja v delovnih organizaci- 
jah, prihajamo do zaključkov, dia si posamezni členi vsebinsko ali pa tudi po 
svoji intenciji nasprotujejo. Mislim, da po petnajstih in več letih že imamo 
toliko izkušenj, da določeno kodifikacijo lahko pripravimo in s tem zagotovimo 
tudi že preveč potrebno enotno terminologijo. Kot je tudi tovariš dr. Kyovsky 
rekel, včasih uporabljamo ogromno časa, da sploh zvemo, kaj posamezna določba 
pomeni. 
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Naslednje, o čemer se je že danes govorilo, je problem prepočasnega vživlja- 
nja občinskih skupščin v njihovo 'dejavnost, da nastopajo kot organi družbenega 
samoupravljanja. Nekoč sem o tem govoril in ne bi ponavljal. To prepočasno 
uveljavljanje občinske skupščine kot organa družbenega samoupravi j an j a se 
vidi. pri ocenjevanju uspehov delovnih organizacij. Ti uspehi so ocenjeni z mrtvi- 
mi, številkami, toda brez resne ocene, kako se je upravljanje uveljavljalo in 
končno, kako so se spoštovali in obojestransko izpolnjevali sprejeti splošni 
akti. 

Tukaj je bilo rečeno, da so občinske komisije prevzele funkcijo skupščin. 
Miishim, da je to res, še težja pa je ugotovitev, da so se zbori delovnih skupnosti 
v marsikateri občini, enostavno vtopili v občinski skupščini. V tej zvezi pod- 
piram misel, ki je 'bila že tukaj izrečena, in sicer jo je izrekla tovarišica Erna 
Podbregarjeva, da bi bilo treba vrsto zadev prenesti v pristojnost svetov in 
svete, ki so tudi organi družbenega samoupravljanja v našem sistemu, okrepiti. 

Končno še en problem, ki se je pojavil v teh razpravah in ima določeni 
vpliv. To je problem vloge kooperantov. V tej zvezi se pojavljajo' zelo intere- 
santne rešitve; ponekod so' uredili celo tako, da kooperanti odločajo o delovnih 
razmerjih. Mislim, da ne moremo kooperacije le deklarirati kot proces sociali- 
zacije, temveč jo je treba v tem smislu tudi urejati. Kooperacija ni le čisto 
enostavna zadeva, niti le navadna pogodba o posojilu denarja. 

V splošnih aktih opažamo tudi neenotno pojmovanje referenduma. Repu- 
bliški sindikat za industrijo in rudarstvo se je lotil interesantne naloge in anali- 
ziral vprašanje referenduma ter daje določne predloge. Naj samo omenim, da 
nas tudi ustava obvezuje, da izdamo zakon, s katerim bomo' uredili, vprašanje 
referenduma. Prav sedaj je v sosednji republiki Hrvatski v razpravi zelo inte- 
resanten osnutek zakona, ki ureja vprašanje referenduma hkrati z vlogo zborov 
volivcev. 

Na koncu bi rad 'dopolnil predlog tovariši,ce predsednice našega začasnega 
odbora s tem, da bi v gradivo', ki ga bomo posredovali občinskim skupščinam, 
eventualno tudi delovnim organizacijam, vključili tudi informacijo, ki jo je 
pripravil republiški sindikalni svet. Ta informacija, po mojem mnenju, zelo 
dobro analizira sedanje stanje v pripravah splošnih aktov v delovnih raz- 
merjih. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: S tem je seznam govornikov izčrpan. 
Ce mi dovolite, bom na kratko zaključil razpravo o tem vprašanju. 

Mislim, da je v informaciji sekretariata za delo, v prispevku republiškega 
sveta zveze sindikatov Slovenije, v poročilu odbora in v razpravi dana realna 
slika stanja na obravnavanem področju. 

Mislim, da je prav, če ugotovimo, da je bil v primerjavi s stanjem v febru- 
arju, ko smo o teh stvareh razpravljali, vendarle narejen določen napor, da se 
pravno uredijo vsa bistvena vprašanja v večjih delovnih organizacijah, pred- 
vsem v industriji in rudarstvu; slabše je stanje v kmetijstvu, v gostinstvu in 
v trgovini; določeno zaostajanje opažamo na področju družbenih služb, kot je 
to tudi razvidno iz razprave, zlasti pa je zastoj očiten v manjših gospodarskih 
organizacij ah. 

2e samo prenehanje veljavnosti začasnih pravilnikov ob koncu tega meseca 
opozarja delovne organizacije, da pohitijo z izdelavo splošnih aktov, zlasti pra- 
vilnikov o 'delovnih razmerjih, če se hočejo izogniti raznim nevšečnostim. Na 
to nas še posebej opozarja rastoče število sporov v posameznih kolektivih, ki 
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negativno vplivajo na medsebojne odnose, prav taiko rastoče število delovnih 
sporov pred sodišči, ki jih gospodarske organizacije večinoma izgubljajo prav 
zaradi neurejenosti položaja delavcev na področju delovnih razmerij. 

Na podlagi ekspozeja in razprave menim, da je v sedanji odločilni fazi 
izdelave pravilnikov nujna konkretna akcija vseh činiteljev, tako samoupravnih 
organov v delovnih organizacijah kot občinskih in republiških samoupravnih 
organov in gospodarske zbornice; omenjene so 'bile tudi delavske univerze, 
inštitut za delovna razmerja; in ne na zadnjem mestu politične organizacije, 
kajti tudi od zadovoljive ureditve pravne varnosti in zaščite delavca v delovnem 
kolektivu so odvisni rezultati gospodarske in družbene reforme, ne pa samo od 
investicij in izključne orientacije na proizvodnjo. 

Pri tem sem omenil vlogo samoupravnih organov in političnih organizacij 
v delovnih organizacijah, predvsem na osnovi ugotovitve našega odbora in se^- 
kretairiata za delo, da prizadeti člani kolektivov v večini primerov ne poznajo 
osnovnih 'določb pravilnikov o delovnih razmerjih in se zato upravičeno ah pa 
tudi neupravičeno pritožujejo. Pravilnik o ureditvi delovnih razmerij in drugi 
akti morajo biti dogovor delovne skupnosti, ne pa neko obvestilo na oglasni 
deski, katerega vsebino pozna le nekaj ljudi, iz uprave. 

Mislim, da lahko na podlagi obravnave zaključim, da se zbor strinja s 
predlogi, ki so jih dali republiški sekretariat za delo-, naš odbor in, posamezni 
tovariši, ki so razpravljali. Gre za to, da v bodoče organizirano spremljamo 
praktično uporabo pravilnikov pri urejanju posameznih vprašanj. Povečati se 
mora vloga statutarnih komisij pri občinskih skupščinah, zlasti pa je treba 
okrepiti nadzorstvo nad zakonitostjo dela organov upravljanja. 

Popolnoma se strinjam z ugotovitvijo', da so se v dosedanjih pripravah 
v delovnih organizacijah premalo iskale originalne rešitve, poleg tega pa dosti- 
krat čutimo vztrajianje pri že preživelih odnosih in preživelih zakonskih do- 
ločbah. Smatram, da bi sekretariat za delo moral še naprej spremljati to delo 
in da bi moral imeti pregled nad celotnim dogajanjem v republiki. Prav tako 
bi moral sekretariat še vnaprej angažirati komisijo za urejanje strokovnih vpra- 
šanj in tesno sodelovati z upravnimi organi, z republiškimi in občinskimi, so- 
dišči in drugimi institucijami. 

Prav tako predlagam, da naš odbor še nadalje organizirano spremlja pri- 
pravljianje pravilnikov in njihovo uveljavljanje v praksi in da pošljemo gradivo, 
dopolnjeno z informacijo republiške zveze sindikatov, vsem občinskim skupšči- 
nam in njihovim upravnim organom, republiškim upravnim organom ter inšpek- 
cijam. Predlagam, da pošljemo gradivo tudi naši skupščinski komisiji za prošnje 
in pritožbe, ki naj ga upošteva pri svojem nadaljnjem delu. Prav tako tudi 
predlagam, da se mi, poslanci, v občinah angažiramo v zborih delovnih skup*- 
nostih, ki naj bi v določenem času tudi ta vprašanja postavili na dnevni, red. 

S tem to točko dnevnega reda zaključujem in se zahvaljujem gostom in 
poslancem, ki so sodelovali v razpravi. 

Ce mi dovolite, bi prešli kar na 4. točko dnevnega reda, to je 
na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih delavcev, 
ki delajo pri zasebnih delodajalcih. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet, ki je za 
svojo predstavnico določil Erno Podbregarjevo, republiškega sekretarja za delo, 
katero prosim, da še ustno obrazloži predlog zakona. 
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Erna Podbregar: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagani zakon 
o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih (delodajalcih, ureja delovna 
razmerja med delavci in občani, ki si po 22. členu zvezne ustave pridobivajo 
dohodek s tem, da opravljajo z osebnim delom in s svojimi delovnimi sredstvi 
kmetijsko, obrtno in drugo storitveno ali podobno dejavnost. 

Ustava izrecno dovoljuje, da se sme na navedenih področjih ob pogojih, ki 
jih določa zakon, uporabljati dopolnilno delo drugih oseb. Pri, tem pa nastajajo 
med dvema partnerjema delovna razmerja, ki jih ne ureja temeljni zakon o 
delovnih razmerjih, temveč jih zaradi njihove specifičnosti prepušča urejanju 
republiške zakonodaje. Konkretno gre za delovna razmerja delavcev, ki. delajo 
pri samostojnih obrtnikih, samostojnih gostincih, zasebnih kmetijskih gospodar- 
jih, ali v svojstvu gospodinjske pomočnice, postrežnice, hišnika in podobno'. 
Ocenjuje se, da je v Sloveniji pri zasebnih deiLodajialcih zaposlenih okoli 12 000 
delavcev. 

Predlog zakona poskuša z ustreznimi zakonskimi določili zagotoviti de- 
lavcem, ki delajo pri zasebnih delodajalcih, tak položaj, ki bo v okviru objek- 
tivnih možnosti, zlasti glede delovnih razmer ter materialnih in socialnih 
pravic, čimbolj usklajen s položajem delavcev, ki, delajo v delovnih organiza- 
cijah. Predvsem jim mora zakon zagotoviti dovolj učinkovito delovno pravno 
varstvo. Hkrati pa se predlog zakona zavzema tudi za rešitve, ki naj bi pozi- 
tivno vplivale na razvoj zasebnih dejavnosti, zlasti obrtništva, gostinstva in 
storitvenih dejavnosti na splošno. Zakon torej ne ureja samo specifično, temveč 
tudi izredno pomembno in občutljivo področje, kar zahteva takih rešitev, ki 
ne bodo zavrle možnosti in interesa za zaposlovanje pri zasebnih delodajalcih, 
s tem pa tudi razvoja zasebnih dejavnosti, ki so> za družbeni in osebni standard 
delovnega človeka posebnega pomena. 

V predlaganih zakonskih rešitvah smo poskušali, upoštevati vse tiste spe- 
cifičnosti, ki so karakteristične zia to vrsto delovnih razmerij in tudi vse tiste 
predloge in pripombe, ki so bile dane že v razpravi o tezah zakona, kakor tudi 
v razpravah o predlogu zakona z namenom, da bi za posamezna vprašanja 
delovnih razmerij delavcev, zaposlenih pri zasebnih delodajalcih, našli čimboljše 
rešitve. 

Glede na navedeno stališče je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel 
tudi vse amandmaje, razen amandmaja k 40. členu predloga zakona oziroma 
k 38. členu prečiščenega besedila predloga zakona, ki sta jih sprejela na skupni 
seji odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora ter odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizaeijsko-političnega zbora in 
ki jih je sprejela zakonodajno^pravna komisija. Z amandmajem k 40. členu 
oziroma k 38. členu predloga zakona se predlaga črtanje odstavka oziroma be- 
sedila zakona, s katerim se določa, da zasebni delodajalec kmeti,jskemu delavcu 
oziroma gospodinjski pomočnici, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu, lahko 
odpove delovno razmerje, če traja njegova bolezen več kot mesec dni. Taka 
ureditev je bila v predlogu zakona predvidena glede na posebnosti, ki nastopajo 
v delovnem razmerju pri idelavcih, ki živijo v gospodinjski skupnosti. 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora in odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacij sko-političnega zbora 
sta amandma utemeljila s tem, da bi bila taka določba v nasprotju z določbo 
107. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih in v škodo prizadetega 
delavca. 
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Izvršni svet se sicer strinja, da se v citiranem členu črta 1. odstavek, kot 
to predlaga odbor, vendar pod pogojem, da se pri tem dopolni besedilo prejš- 
njega (drugega oziroma sedanjega prvega odstavka citiranega člena, ki. maj 
bi se glasil takole: »Kmetijski delavec oziroma gospodinjska pomočnica, ki 
imata kot prejemek v naravi pri, zasebnem delodajalcu stanovanje in hrano 
oziroma samo stanovanje, obdrži na svojo zahtevo te prvice za prvi mesec 
bolezni; zasebni delodajalec pa mu za ta čas lahko preskrbi primerno oskrbo 
drugod. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora kmetijski delavec oziroma gospo- 
dinjska pomočnica povrniti zasebnemu 'delodajalcu stroške oskrbe, v višini 
vrednosti oskrbe, določene z delovno pogodbo.« 

Kmetijski delavec ali gospodinjska pomočnica, ki ne živi v skupnem gospo- 
dinjstvu z delodajalcem, ima v primeru bolezni iste pravice socialnega zlasiti 
pa zdravstvenega zavarovanja, kot jih imajo delovni ljudje v delovnih organi- 
zacijah. Kmetijski delavec ali gospodinjska pomočnica, ki živi v skupnem 
gospodinjstvu z delodajalcem, pa bi po tako dopolnjenem besedilu za prvi mesec 
imel poleg tega še pravico do stanovanja in hrane oziroma samo stanovanja, 
in bi mu ta pravica začasno, to je do ozdravi,tve, prenehala šele po prvem me- 
secu bolezni, ostal pa bi ves čas bolezni kot -drugi delavci v delovnem razmerju 
z delodajalcem. 

Predlagam, da Organizacijsko-politični zbor predlog zakona z dopolnjenim 
amandmajem k 40. členu oziroma k 38. členu prejšnjega besediAa zakona 
sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: O zakonskem predlogu je razpravljal 
tudi naš odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Njegovo poro- 
čilo ste prejeli. Izvršni svet je k predlogu zakona naknadno .predlagal amandma 
k 40. členu zakonskega predloga oziroma k 38. členu prečiščenega besedila za>- 
koinskega predloga. Ta amandma ste dobili danes na klop. 

Prosim poročevalca odbora Toneta Delafca za izjavo k amandmaju Izvršnega 
sveta. 

Tone Delak: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov na- 
šega zbora se ni sestal, da bi proučil spremenjeni tekst 38. členu v prečiščenem 
besedilu. Iz vsebine razprav na seji odbora 16. 11. 1966 pa lahko zaključim, da 
je sprememba v skladu s stališči odbora in zaradi tega 'predlagam, da se zakon 
v novem tekstu sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala! Zakonski predlog je obravnavala 
tudi zakonodajno-pravna komisija, in sicer na dveh sejah. Poročilo in dodatno 
poročilo te komisije ste prejeli. K dodatnemu poročilu je komisija priložila tudi 
prečiščen tekst zakonskega predloga, v katerem so upoštevani vsi amandmaji, 
razen amandmaja, o katerem je pravkar govoril tovariš Delak. 

Ali se predstavnik zakonodajno-pravne komisije strinja z amandmajem 
Izvršnega sveta? 

Marjan Jenko: Strinjam se s predloženim amandmajem predstavnika 
predlagatelja. 
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Predsednik Janez Hočevar: Pričenjam razpravo. Zeli kdo razprav- 
ljati? Tovariš Marjan Tepina. Prosim! 

Inž. Marjan Tepina: Tovarišice in tovariši poslanci! Jaz pravza- 
prav ne bom razpravljal, temveč bi rad pojasnilo o naslednjem: 

V predlogu zakona in v obrazložitvi ni navedeno, kakšne so pravice delav- 
cev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih in kakšne so dolžnosti le-teh v pogledu 
kvalificiranja delavcev. Zanima me ali imajo ti delavci, ki so zaposleni pri za- 
sebnih delodajalcih, enake pravice v pogledu kvalificiranja kot delavci v de- 
lovnih organizacijah, ali to urejajo tudi drugi, predpisi v takem smislu? 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli tovarišica Podbregarjeva odgovoriti? 

Erna Po d breg ar: Tovariš poslanec naj konkretno pove, kako pojmuje 
besedo kvalifikacija v tem primeru. 

Inž. Marjan Tepina: Da je delavec kvalificiran! 

Erna Podbregar: V tem primeru ima enake pravice. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Vpra- 
šanje, ki, se mi je zastavilo ob tem zakonskem predlogiu, izvira pravzaprav iz 
heterogenosti samega zakonskega predloga. Zaradi te heterogenosti si lahko ta- 
koj zastavimo vprašanje, kaj urejiaano. Ali urejamo mezdne delovne odnose ali pa 
urejamo odnose, ki imajo neke elemente medsebojnih delovnih razmerij, kot jih 
poznamo v naših tako imenovanih socialističnih delovnih organizacijah? Ta he- 
terogenost v predlogu zakona je razvidna iz tega, da urejamo status ljudi, ki 
imajo vsaj zelo podoben ali naj bi imeli zelo podoben status, kot ga imajo de- 
lavci. v naših delovnih organizacijah, in status ljudi, ki živijo v družinski skup- 
nosti. Problemi enih in ^drugih se med seboj bistveno razlikujejo in morda bi 
bilo bolje, če bi ti dve kategoriji delavcev uredili z dvema zakonoma, kot je to 
običaj v tuji zakonodaji, in kar smo imeli nekaj časa tudi pri nas. V zvezi s tem 
naj navedem dva člena iz zakonskega predloga. 

V prvem odstavku 19. člena je določeno, da dogovorjeni osebni dohodek 
ne sme biti nižja od osebnega (dohodka, ki ga za enako ali podobno delo po- 
prečno prejemajo delavci v delovnih skupnosti, ki delajo z družbenimi sredstvi. 

Ne vem, če lahko kategorijo osebnega dohodka vnašamo v ta razmerja. V 
zvezi s tem vprašanjem se mi poraja še neko drugo, ki ga bom postavil kasneje. 
Posebej me je presenetilo besedilo 37. člena, v katerem berem to, kar je bilo 
klasično za mezdne odnose, namreč obveznost kmetijskega delavca oziroma go- 
spodinjske pomočnice, da varuje ugled zasebnega detodajalca ter njegovih 'dru- 
žinskih članov, čeprav je ta ugled že s kazenskim zakonom posebej zavarovan. 
Človeka nekohko zaboli ob ugotovitvi, da zakon nasprotno delodajalca ne ob- 
vezuje, da bi varoval ugled delavca; temu delavcu je dana le pravica, da lahko 
zapusti delo, kadar je grolbo prizadet. 

Ob teh dveh določbah se mi dozdeva, da zakonski predlog ne daje dovolj 
varstva delavcem, ki idelajo pri zasebnih delodajalcih in glede katerih se, po 
mojem mnenju, ohranja izrazito mezdni delovni odnos. Posebno sedaj, ko za- 
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poslitve ni lahko menjati in se odvisnost od delodajalca povečuje, bi morali dati 
upravnim organom in sindikalnim organizacijam več možnosti za intervencije 
v korist delavca. 

V zvezi z vsem navedenim se postavlja splošno vprašanje o neenako- 
pravnem položaju delavcev pri nas. Kar naenkrat se namreč znajdemo pred 
dvema vrstama delavcev. V eni vrsti imamo delavce, ki odločajo o svoji usodi 
v samoupravnem sistemu v delovnih organizacijah, v drugi, pa delavce, ki ni- 
majo nobene pravice, da z 'delodajalcem soodločajo ah da bi se delodajalec z 
njimi moral vsaj posvetovati. Kategorija delavcev brez teh pravic bo naraščala 
hkrati z naraščanjem, tercialne dejavnosti. Ne razumem, zakaj si ne upamo ob- 
ravnavati, niti urediti položaja teh delavcev vsaj približno tako, kot je to 
urejeno v 'drugih evropskih državah. V teh namreč delavcem, zaposlenim pri 
zasebnih delodajialcih, ki imajo več kot 3 zaposlene delavce, priznavajo' posebno 
pravico imenovano »Mitbestimmrung«, ki, pomeni pravico sodelovanja oziroma 
vsaj dblžnost delodajalca, da se posvetuje z delavci, ki z njim skupno delajo. 

To vprašanje postavkam zato, ker mi prepuščamo zasebnemu delodajalcu 
družbena sredstva, s katerimi lahJko v določenem obsegu gospodari,. Njemu z 
našimi predpisi celo omogočamo, da stopa v kooperacijo z našimi delovnimi 
organizacijami. Ah ne bi, bilo prav, da delavci, ki jih zaposluje, vsaj na nek 
način sodelujejo pri izvajanju nalog in programa delodajalca? K temu nas sili, 
tovariši, tudi praksa! Poznam konkretno v Sloveniji eno izmed dobro organi- 
ziranih odvetniških pisarn, ki ima zelo dobro urejeno samoupravljanje in de- 
litev dohodka celo .po delu. Mimogrede naj omenim, da se je tudi v zasebnem 
sektorju samem pojavil problem upravljanja oziroma samoupravljanja. 29. ok- 
tobra 1966 je (bil objavljen v »Borbi« zelo interasanten sestavek iz Bezdana, kjer 
je konkretno opisano, kako se je tam v zasebni delavnici uredilo samouprav- 
ljanje. 

Glede na to mislim, da bi bilo prav, če začnemo o tem razmišljati in ra&- 
pravljati. Menim, 'da ne bi smeli delavca pri zasebnem delodajalcu, ki lahko 
zaposluje tudi 5 ljudi in lahko uporablja tudi družbena osnovna sredstva, pu- 
stiti brez osnovnih pravic soodločanja, kot mu jih priznavajo celo tuje zako- 
nodaje. 

V zvezi s tem zakonom se odpira še problem dela na domu. V tej zvezi 
lahko v naših časnikih zasledite zelo interesantne oglase, s katerimi iščejo 
delavce za delo na domu.. Iščejo jih naše delovne organizacije. Imamo pa tudi 
zasebnike, ki dajejo delo na dom in tako zaposlujejo večje število delavcev 
na primer šivilj. Mi pa imamo zakon o delu na domu še iz leta 1961, objavljen 
je bil v Uradnem listu LRS št. 30/61. 

Ce že urejamo delovna razmerja delavcev, ki delajo pri zasebnih delo- 
dajalcih, je nujno, da čimprej dobimo tudi zakon o delu na domu. Zelo intere- 
santno bi bilo videti, vendar ni danes časa razpravljati o tem,, kako se urejajo 
odnosi z delavci, ki delajo na domiu. Mislim brez pretiravanja, da gre pri tem 
za najbolj grobo izkoriščenje, proti kateremu 'bi se nekoč zavesten razred že 
davno uprl. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Franc Tomažič. 

Franc Tomažič: Odstopam od razprave, ker je snov, ki sem jo hotel 
obravnavati, že izčrpana. 
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Predsednik Janez Hočevar: Zeli tovariši ca Podbnegarjeva odgovoriti 
na vprašanja, ki so bila postavljena med razpravo? 

Erna Podbregar: Na vprašanje tovariša poslanca inž. Tepine pojas- 
njujem, da ima vsak 'delavec, ne glede na to, k je je zaposlen, v delovni organi- 
zaciji ali pri zasebnem delodajalcu, načeloma enake pravice do izobraževanja; 
konkretne možnosti za izobraževanje oziroma pogoji pa so vsekakor drugačni, 
kot so te možnosti in pogoji, sicer zelo različni tudi po posameznih delovnih 
organizacijah. V tistih delovnih organizacijah, v katerih imajo več materialnih 
sredstev, se strokovno izobraževanje opravlja v večjem obsegu kot v tistih 
delovnih organizacijah, kjer sredstev ni. 

Inž. Marjan Te p ina: Mislim, da v zakonu ni nikjer rečeno, da je 
delodajalec dolžan zagotoviti kvalificiranje, tudi v primeru, ko so možnosti za 
to. Delodajalec tako ni z ničemer obvezan, da omogoči, delavcu kvalifikacije. 

Erna Podbregar: Jaz mislim, tovariši, da je to z drugimi predpisi 
omogočeno in ni treba s tem zakonom posebej reševati teh vprašanj glede 
delavca pri zasebnih delodajalcih. 

Vprašanja, ki ga je postavil tovariš Vanek Šiftar, glede določbe 19. člena, 
nisem dobro razumela in ne vem kaj poslanec želi. V tem, 19. členu, je 'dolo- 
čeno, da dogovorjeni osebni 'dohodek delavca pri zasebnem delodajalcu ne sme 
biti nižji od osebnega dohodka, ki ga za enako ali podobno delo v povprečju 
prejemajo delavci v delovnih skupnostih, ki delajo z 'družbenimi sredstvi. V tem 
členu je izrecno 'določilo1, ki pravi, da povprečne osebne dohodke teh delavcev 
ugotavlja za delo pristojni občinski uipravni organ. Menim, da je s takim zakon- 
skim določilom le zagotovljeno tudi delavcu pri zasebnem delodajalcu, da njegov 
osebni dohodek ne !bo nižji od osebnega dohodka, ki ga prejemajo delavci, za- 
posleni v delovni skupnosti,. 

Pri 37. členu pa je tovariš poslanec postavil vprašanje — če smo ga pravilno 
razumeli — glede varovanja premoženja in ugleda zasebnega delodajalca. V tej 
zvezi moramo upoštevati, da gre za delavca, ki živi v skupnem gospodinjstvu, 
pri družini delodajalca in je vsekakor potrebno, da zagotovimo teinu deloda- 
jalcu varstvo njegovega premoženja in ugleda. Ne vem zakaj naj bi taka za- 
ščita delodajalca predstavljala diskriminacijo v škodo delavcu, ki je zaposlen 
pri zasebnem delodajalcu. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Jaz 
sem svoje misli zelo jasno povedal. Izhajam iz vprašanja, za kakšne odnose 
gre, ali gre za mezdne odnose ali pa za medsebojna delovna razmerja. Osebni 
dohodek, ki ga ima v mislih 12. člen ustave SFRJ, tu ni mogoč, kajti osebni 
dohodke se ustvarja v sistemu samoupravljanja, če ga jaz pravilno razumem, 
in smo ga tako doslej tudi tolmačili. Zaito sem postavil vprašanje, za kakšen 
odnos gre. 

Ne vidim razloga za to, da se s tem zakonom še posebej varuje ugled delo- 
dajalca, saj je ta zavarovan že v 169. in 172. členu kazenskega zakonika. 

Nadalje menim, 'da predlagani zakon ne rešuje vprašanja, ali se tem delav- 
cem šteje v pokojninsko osnovo prejemke v naravi, to je hrano in stanovanje. 
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Ali smo jih pol tem prikrajšali aili ne? Tudi zaradi tega sem postavil vprašanje, 
ali gre za tipično mezdni odnos ali pa za nekaj drugega. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš dr. Branko Premrou. 

Dr. Branko Premrou: Nisem bil pripravljen na ta vprašanja, ven- 
dar mislim, da gre za spor o terminologiji. 

Pri nas imamo ekonomsko politični oziroma ustavni pomen osebnega do- 
hodka. Poleg tega pa imamo o osebnem dohodku tudi pravno terminologijo, po 
kateri pomeni dohodek pri zasebnem delodajalcu plačo, v delovni organizaciji, 
ki sama deli dohodek, pa osebni dohodek. O osebnem dohodku pa govorimo tud' 
na področjih, kjer ni samoupravljanja in se financirajo iz proračuna. Tako 
govorimo o osebnem dohodku v upravi, kjer gotovo ni delitve dohodka v smislu 
ustvarjanja dohodka, zlasti ustvarjanja dohodka na nekem socialističnem tržišču. 

Se nekaj bi rad poudaril. V prvotnem besedilu predloga zakona je bila v 
oklepaju na več mestih navedena »plača«. Mislim, da ob tem zakonskem pred- 
logu ne moremo obravnavati ekonomsko-^olitičnih vprašanj o kategoriji: oseb- 
nega dohodka. Vprašanje o tem ali rečemo osebni dohodek ali: plača, je bilo 
rešeno že v zakonodajno-pravni komisiji, kjer je bil sprejet predlog, da se 
beseda plača kot varianta na vseh mestih v besedilu črta, ker bi kazala na 
mezdni odnos. Mislim, da gre pri tem dejansko le za vprašanje terminologije. 

Problema samoupravljanja najbrž pri nas zdaj ne moremo načeti in polo- 
žaja delavcev pri zasebnih delodajalcih pri nas in v tujini ne moremo primerjati 
med seboj, ker se močno razlikuje. Pri nas je število delavcev pri zasebnikih 
omejeno s predpisi. V bistvu gre za gospodinjske pomočnice, za delavce v kme- 
tijstvu in za obrtne delavce. Zaposlovanje teh je povsod omejeno, povsod gre za 
delo s sredstvi osebne lastnine. Glede na to najbrž na tem področju delovnih 
raizmerij pri nas ne bi mogli razvijati takih odnosov kot se razvijajo v tujini 
in jih od tam prenašati. V tujini, na primer v Nemčiji, ni samoupravljanja in 
ni družbene lastnine; tam gre za večje obrate, za cele tovarne. Tam pride v 
poštev ta ^Mitbesti.mmungsrecht«. Ne vem, kako bi pri nas ta Mitbestimmungs- 
recht lahko vpeljali na kmetiji, ali v zasebnem gospodinjstvu, na primer, uni- 
verzitetnega profesorja; kako bi ta gospodinjska pomočnica »mitbeštiimala-« v 
takem razmerju. 

Strinjam se s tem, da bi bilo koristno ta vprašanja študirati, vendar dvo- 
mim, če lahko to opravimo kar danes na tem zasedanju in oblikujemo hkrati 
ustrezne amandmaje. Sicer pa doslej ni bilo v tej smeri nobenega konkretnega 
amandmaja. 

Govoril bi še o tretjem vprašanju, o katerem je sicer govorila že tudi fo- 
varišica Podbregarjeva. Mislim namrteč na 37. člen, ki vsebuje dolžnost delavca, 
da varuje ugled delodajalca. O tem smo veliko razpravljali, ko se je pripravljal 
ta zakon. Upoštevati je treba, da je gospodinjska pomočnica udeležena pri vseh 
razgovorih v hiši in gre za to, da ne bi raznašala okrog stvari, ki, škodujejo 
ugledu družine delodajalca. Vendar ta dolžnost ni posebej sankcionirana. Na- 
sprotno pa je delavec zelo močno zavarovan z 'določbo 22. člena, ki govori o tem, 
kakšne .so dolžnosti delodajalca. Poleg tega so posebne pravice dane delavcu 
tudi v 31. členu: Delavec lahko izstopi iz dela brez poprejšnje odpovedi, če mu 
delodajalec ne daje primerne hrane, če grdo ravna z njim, če ga sili k storitvi 
nezakonitih ah nemoralnih dejanj, če ga sili k opravljanju dela v življenju 
oziroma zdravju nevarnih okoliščin, ali dela, ki ni bilo dogovorjeno in mu kljub 
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opozorilu krati dogovorjeno oziroma z zakonom določene prarvioe. Vse to so 
stvari, ki imajo za. posledico neposreden izstop. 

Po vsem navedenem sem mnenja, da je tudi ugled oziroma dostojanstvo de- 
lavca dovolj močno zavarovano. Hvala! 

[Predsednik Janez Hočevar: Vanek Šiftar ponovno. 

Dr. Vanek Šiftar (iz; klopi): Pripominjam, da nisem mislil tako, 
kot je tovariš Premrou interpretiral, in sicer glede univerzitetnega profesorja in 
gospodinjske pomočnice, temveč sem jasno govoril o obrtnih delavnicah in o 
heterogenosti v zakonu. Zato ta interpretacija ne ustreza mojim pripombam, 
k zakonu. 

Glede terminologije ne bom več razpravljal, menim pa, da bi morali biti 
preciznejši. 

Predsednik Janez Hočevar: Kljub nekaterim pripombam k zakonu, 
s katerimi se mi vsi bolj ali manj strinjamo, ni bil dan noben konkreten amand- 
ma k zakonskemu predlogu. Zaradi tega prehajamo na glasovanje o predlogu 
zakona o delovnih razmerjih, ki delajo pri zasebnih delodajalcih. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala! Kdo je proti? (7 poslanoev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(6 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je zlbor z večino glasov sprejel predlog zakona. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, in sicer na razpravo o 
poročilu in predlogih za rešitev nekaterih vprašanj vedenjsko in osebnostno 
motenih otrok in mladine, ki ga je pripravil in predložil zboru odbor za pro^ 
učevanje zakonskih in drugih predlogov. 

K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni: Rudi Čačinovič, predsednik 
komisije za pripravo predlogov in ukrepov zoper nekatere družbeno škodljive 
pojave, prof. dr. Ljulbo Bavcon, profesor pravne fakultete. Stane Selih, repu- 
bliški sekretar za zdravstvo in socialno vanlstvo in Tomo Martelanc, republiški 
sekretar za prosveto in kulturo. 

Prosim .predsednika odbora Maksa Klanska, da ustno obrazloži predloženo 
poročilo sklepa. 

Maks Klanšek: Tbvariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš zrbor je ob razpravi o kriminaliteti in drugih družbeno negativnih pojavih 
razpravljal 16. 4. 1965. leta. Tedaj je bilo slišati številne ugotovitve poslancev 
o stanju vzgojnih zavodov. Vse takratne ugotovitve so nakazovale, da je to 
področje izredno zanemarjeno in zapuščeno. Želel bi samo opozoriti na primer 
Logatca v zvezi s tem primerom na razprave v časopisih itd, Vse to je dokazo- 
valo, da je potrebno ukrepati. Zbor je tedaj sprejel stališča za ureditev teh 
vprašanj in skupaj z Republiškim aborom ustanovil začasno skupščinsko komi- 
sijo, ki naj posebej prouči, nekatera pereča vprašanja in predloži Skupščini SR 
Slovenije konkretne predloge za rešitev organizacijskih, kadrovskih in mate- 
rialnih vprašanj. To je komisija tudi storila in danes imamo predlog pred seboj. 

Naj ugotovim, da je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
o predlogu razpravljial in ga tudi sprejel. Ob tem pozitivnem premiku in oprav- 
ljenem delu pa ne moremo in ne smemo mimo ugotovitve, ki na seji odbora, 
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da se stanje, ki temelji na poročilih poslancev, ki so obiskali posamezne zavode, 
v letu in pol, kljub našim stališčem in priporočilom, skorajda ni izpremenilo 
ter da imamo danes, tako kot takrat, opravka s podobno* kritično situacijo. 
Podobno kot takrat se nam pri nekaterih zavodih odpira kot edina možnost 
ukinitev zavoda, ker je to edini način, po katerem lahko rešimo nekatere že 
kair grozljive primere stanja v teh zavodih. Slejkoprej je vprašanje ustanovi- 
teljstva neurejeno. Ugotovljen je pomanjkljiv nadzor nad zakonitostjo dela teh 
zavodov, nezainteresiranost občin za stanje in delo teh zavodov, nezadovoljiva 
personalna zasedba, neurejenost, včasih pa že kar zloraba samoupravi j alskih 
pravic in pomanjkanje strokovnega nadzora nad izvrševanjem učnih in vzgojnih 
programov. Ob vsem tem pa imajo seveda ti zavodi opravka s tako občutljivim 
elementom kot so to osebnostno moteni otroci,. Skratka, danes imamo opravka 
s stanjem podobnim stanju pred 4. aprilom 1965. leta. 

V odboru je prevladalo mnenje in prepričanje, da takšnega stanja člani 
zavodovih kolektivov sami niso sposobni in tudi ne morejo spremeniti in da so 
dosedanji pozitivni, predpisi nepopolni in pomanjkljivi, ter ne dajejo širši samo- 
upravni skupnosti dovolj možnosti za izboljšanje stanja v zavodih. Odbor je 
tudi poudaril, da vzgojni zavodi izvršujejo dejavnosti posebnega pomena za 
družbo, zaradi česar njihovega delovanja ali nedelovanja ni moč prepustiti po- 
sameznikom, posameznim zavodom in kolektivom, pa tudi ne samo občinskim 
skupščinam. Gre za tako dejavnost, kjer je in mora biti zainteresirana tudi re- 
publiška družbena skupnost. 

Odbor je ugotovil, da je potrebno vrsto vprašanj s tega po'dročja urediti 
z republiškim zakonom, ali pa 'dopolniti in popraviti obstoječe zakone. Odbor se 
je v razpravi spoprijel tudi z nekaterimi mnenji, češ 'da denar rešuje vse in 
ugotovil, da so mnoga ključna vprašanja, o katerih danes žal ponovno raz- 
pravljamo, rešljiva in bila že dosedaj rešljiva, tudi na idruge načine. Tako torej 
ni mogoče iskati vseh vzrokov za tako stanje samo v pomanjkanju denarnih 
sredstev, kar oestokrat poudarjamo. Kljub tem ugotovitvam pa je res, da je bilo 
financiranje v preteklosti neurejeno in da je bilo prav to področje stalno pod 
udarom restrikcij. To moramo ugotoviti predvsem zaradi tega, ker tudi skup- 
ščinski akti, ki jih pripravljamo, pri tem mislim na osnutek 'družbenega plana 
do 1970. leta, ne vsebuje zagotovil za financiranje predlogov, o katerih danes 
razpravljamo. Menim, da moramo danes skleniti, da se ta predlog upošteva. 

Ko predlagam v imenu odbora, da zbor sprejme sklepe kot so predloženi 
v osnutku, ki ste ga prejeli, predlagam tudi, da zbor skrbno bdi nad njihovim 
izvrševanj em. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? Besedo ima Boris Lipužič, namestnik republiškega sekretarja za pre- 
sveto in kulturo. 

Boris Lipužič: Spoštovani tovariši in tovarišice poslanci! Nedvomno 
so točne osnovne ugotovitve glede razmer v vzgojnih zavodih, ki nikakor niso 
zadovoljive. Vse to, kar je rečeno v poročilu odbora, je kar zadeva problematiko 
v glavnem točno, in to od slabih materialnih pogojev za delo teh zavodov preko 
šibke kadrovske zasedbe in resnih pomanjkljivosti v vzgojno-izobraževalnem 
delu, pa vse 'do nerešenih vprašanj glede ustanoviteljstva in družbenega samo- 
upravljanja v tdh zavodih. Vendar pa menim, da je poročilo odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov le nekoliko enostransko in prikazuje 
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slabšo sliko stanja v zavodih kot v resnici, je, posebno, ker nikjer ne navaja, da 
so se razmere in delo v zadnjem času vendarle izboljšale. 

Republiški sekretariat za prosveito in kulturo in zavod za šolstvo sta dala 
Izvršnemu svetu konkretne pismene pripombe in pojasnila k poročilu odbora in 
jih tu ne bi v podrobnostih navajal. 

Dovolite mi, da vas informiram vsaj o nekaterih pozitivnih rezultatih, ki 
so bili v neposrednem sodelovanju s pristojnimi republiškimi, organi doseženi na 
tem področju. Odkar je prevzel financiranje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 
v zavodih republiški sklad za šolstvo, je to razmeroma zadovoljivo urejeno, kar 
si. upam trditi z vso gotovostjo. Tudi osebni dohodki delavcev v teh zavodih so 
dokaj dobri v primerjavi z osebnimi dohodki v šolstvu, prav tako pa tudi raz- 
merja med osebnimi in materialnimi izdatki. Vse to je bilo ugotovljeno ob pre- 
gledu finančnega poslovanja, ki ga opravlja posebna strokovna komisija repu- 
bliškega sekretariata za prosveto in kulturo, ko je obiskala vse zavode, ki jih 
financira sklad za šolstvo. 

Kadrovske razmere v teh zavodih se postopoma izboljšujejo, seveda v tako 
kratkem času, v letu in pol, ni mogoče zaznati, bistvenih premikov. Po naši 
ooani so objektivne možnosti, da se najpozneje v petih letih popolnoma uredijo. 
Zato v osnutku noveliranega zakona o posebnem šolstvu predvidevamo zelo 
poostrene pogoje glede strokovnega izobraževanja delavcev v zavodih. V ilustra- 
cijo naj povem, da je v preteklem študijskem letu republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo štipendiral 23 slušateljev na oddelku za vzgojitelje v vzgoj- 
nih zavodih na pedagoški akademiji, ki je bil ustanovljen lani na pobudo repu- 
bliškega sekretariata, letos pa je na ta oddelek vpisanih 25 slušateljev. Ocenju- 
jemo kot pozitivno, da veliko število že zaposlenega kadra, ki ima srednjo izo- 
brazbo, izredno študira, ker bo to olajšalo- kadrovske probleme, čeprav se bodo 
pokazali znatnejši uspehi šele v daljšem obdobju, kot pa je čas, odkar smo 
zadnjikrat kompleksneje obravnavah problematiko tega področja. 

Nadalje menimo, da se je po zamenjavi, direktorjev nekaterih vzgojnih 
zavodov, ki je bila izvedena ob sodelovanju republiških organov, po naši oceni in 
po oceni zavoda za šolstvo, ki je obiskal te zavode, v nekaterih izmed teh zavo- 
dov stanje že nekoliko izboljšalo. Te kadrovske spremembe so bile izvršene v 
letošnjem koledarskem letu. V tako kratkem času seveda ni, mogoče zaslediti 
posebnega napredka, vendar so bih storjeni določeni koraki v tem pogledu. Po 
dokončni adaptaciji vzgojnega zavoda Logatec, ki jo neposredno vodijo repu- 
bliški organi in ki bo predvidoma končana spomladi 1967, bo imel ta zavod 
ustrezne pogoje za delo. 

Ob sodelovanju Inštituta za kriminologijo pripravljamo tudi izbiro ustrez- 
nega strokovnega kadra, tako da bo možno urediti razmere tudi s te strani. 
Spomladi letos je dobil zavod za šolstvo stalnega pedagoškega svetovalca za to 
področje, zato je delo prosvetno-pedagoške službe sedaj bolj intenzivno in 
uspešnejše, čeprav še vedno ne dovolj učinkovito, ker v tako kratkem času 
najbrž ni mogoče razrešiti vseh problemov, ki so se nakopičili v več letih. 

Fiiav tako je republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ko je izdelal 
izvršilni predpis k zakonu o prosvetno-pedagoški službi, vztrajal na tem, da 
se sistematizirajo posebna delovna mesta za svetovalce na tem področju v za- 
vodih za prosvetno-pedagoško službo na posameznih območjih, vendar doslej še 
nismo uspeli, da bi se dejansko ta delovna mesta tudi ustanovila in sistematizi- 
rala in da bi jih lahko ustrezno zasedli. Deloma so temu vzrok težave s sredstvi, 
s katerimi se borijo zavodi za prosvetno-pedagoško službo, saj tudi niso zase- 
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dena delovna mesta za ostala področja vzgoje in izobraževanja tako, kot bi 
morala biti v skladu z zakonom o prosvetno^pedagoški službi in v skladu z 
izvršilnim predpisom, ki govori, o vrsti in stopnji izobrazbe pedagoških sveto- 
valcev, deloma pa je vzrok tudi v tem, da doslej pravzaprav nismo imeli 
visokošolskih institucij, ki bi vzgajala kadre za to področje. Oddelek za višje 
izobraževanje teh delavcev je bdi ustanovljen na pedagoški akademiji v pre- 
teklem letu in šele drugo leto imamo uvedeno drugo stopnjo visokošolskega 
študija na zagrebški visoki defektološki šoli. Prav sedaj prihaja prvi del 
diplomantov iz teh šol, ki so nedvomno potencialni kandidati, za zasedbo neza- 
sedenih delovnih mest pedagoških svetovalcev, tako v zavodih za prosvetno- 
pedagoško službo, kot v samih vodstvih vzgojnih zavodov. 

iSttrinjamo se s poročilom, da je na tem področju še veliko pomanjkljivosti 
in odprtih vprašanj, ki terjajo polno angažiranje republiških upravnih organov 
in celotne prosvetno-pedagoške službe. 

Dovolite mi, da izkoristim to priložnost in da diam še nekaj konkretnih pri- 
pomb k posameznim točkam predloženega poročila odbora, in sicer najprej k 
2. točki. Namreč, težko ibi v celoti sprejeli ugotovitev, da ni strokovnega nadzora 
nad izvrševanjem učnih in vzgojnih programov, ker ga zavod za šolstvo v zad- 
njem letu v sodelovanju z zavodi za prosvetno-pedagoško službo izvaja, po- 
sebno v šolah, ki so znotraj teh vzgojnih zavodov. Treba pa je reči, da je prx>- 
svetno-pedagoška služba tako kot je bila koncipirana po zakonu o prosvetno-pe- 
dagoški službi, predvsem strokovno svertovalska služba in da je veliko pomanj- 
kljivosti v delu vzgojnih zavodov. Rekel bi, da te pomanjkljivosti izvirajo' prav 
od tod, ker v praksi niso dovolj upoštevani nasveti in pa strokovna navodila 
prosvetno-pedagoške službe. To ne velja samo za to področje, ampak je to 
v določeni meri problem, ki ga lahko ugotovimo tudi na drugih področjih vzgoj- 
no izobraževalnega dela. Skratka, zastavlja se vprašanje družbenega položaja te- 
strokovne službe in učinkovitosti njenega strokovnega dela. 

Menimo, da bo treba v prihodnje mnogo bolj upoštevati delo prosvetno- 
pedagoške službe tudi na tem področju in da smo sedaj že v Obdobju stabili- 
zacije te službe, ki ni več nenehoma podvržena reorganizacijam, kar je ne- 
dvomno tudi slalbilo njen ugled in povzročilo fluktuacijo kvalitetnejših strokov- 
nih delavcev v zavodih za prosvetno-pedagoško službo. 

Doseči bo treba, da bodo nasveti in navodila, ki jih dajejo zavodi za pro- 
svetnoHpedagoško službo, bolj upoštevani in da bodo v večji meri upoštevana 
strokovna stališča in navodila za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela v teh 
zavodih. 

V zvezi s 3. točko bi omenil le to, da je s formalno-pravne plati vprašanje 
ustanoviteljstva vzgojnih zavodov sicer urejeno, ker je bilo z zakonom O' uki- 
ni,'tvi okrajev preneseno na občine in vsaj v nekaterih primerih občine v resnici 
tudi izvršujejo svoje ustanoviteljske dolžnosti. Tako se je npr. občina Ljub- 
ljana—Šiška zelo angažirala pri urejanju odnosov v vzgojnem zavodu v Smled- 
niku. Menimo pa, da bi bilo treba te stvari, zlasti vprašanje ustanoviteljstva in 
staitusia zavodov, v prihodnje s predpisi bolje urediti, kot je urejeno sedaj. 

K 4. točki bi pripomnil, da je verjetno nekoliko preostra trditev, da samo- 
upravljanja v zavodih v bistvu ni, čeprav je res, da je premalo razvito in da 
so se ravno v teh zavodih najbolj izrazito pokazale težnje, da se samouprav- 
ljanje v praksi oestokrat omeji, le na krčevito obrambo kolektiva pred vsakrš- 
nimi zunanjimi vplivi in posegi. 
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V zvezi s 5. točko menim, da me preseneča ugotovitev, da je izredni, študij 
delavcev v zavodih za pridobitev višje oziroma visoke izobrazbe naveden bolj 
v negativnem kot v pozitivnem smislu in da predvsem zaradi tega trpi delo 
zavodov. Nedvomno dobre strani takega študija odtehtajo slabe in je treba 
delavcem zavodov, ki so se sedaj lotih študija, ko so v rednem delovnem 
razmerju, to šteti v doibro. Mislim, da moramo biti, zainteresirani, da si čimprej 
pridobijo ustrezno višjo .ali visoko izobrazbo! 

V zvezi s predlogi sklepov želim informirati, Organizacijsko'-pohtični zbor, 
da bo do mairca prihodnjega leta pripravljen predlog noveliranega zakona o 
usposabljanju mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in bo tako 
na novo pravno urejeno celotno področje, ki ga danes tu obravnavamo. To 
področje bi, bilo enotno urejeno v sklopu celotne problematike posebnega 
šolstva. 

Menimo, da je momo v okviru tega zakona tudi urediti status vzgojnih 
zavodov, tako kot je predlagano v gradivu odbora. Razlogi, ki po mnenju re- 
publiškega sekretariata za prosveto in kulturo narekujejo* enoten zakon za celotno 
področje posebnega šolstva, so predvsem v tem, da je treba vedenjsko in oseb- 
nostno moteno mladino tretirati, kot prizadeto mladino in prav zato je prav, da 
se celotna problematika strokovno normira in ureja v okviru enega samega za- 
kona. Poleg tega je vrsta problemov, ki veljajo tudi za druge institucije na 
področju posebnega šolstva. To so zavodi za področje telesne prizadetosti zia 
slepo, gluho in invalidno mladino, ki so za ta področja motenosti prav tako repu- 
bliškega pomena, kot vzgojni zavodi ter bi; jih bilo potrebno po našem, mnenju 
enako tretirati tako pri ustanavljanju kot pri financiranju, upravljanju ter 
'družbenem in strokovnem nadzoru. 

Sekretariat za prosveto in kulturo je že julija pripravil osnutek novega 
zakona o posebnem šolstvu. Ta osnutek je bil do konca septembra v širši javni 
raEpravi. Mogoče ta javna razprava ni, bila tako vidna zaradi tega, ker so jo 
zasenčili drugi zakoni in druga problematika s področja šolstva, saj je bil 
v istem času v javni razpravi tudi predlog zakona o financiranju izobraževanja 
in vzgoje. 

Strinjamo se z zahtevo, da gradivo glede vzgojnih zavodov bolj upoštevamo 
in jasneje opredelimo vlogo, položaj in naloge vzgojnih zavodov v okviru tega 
zakona in da v tem smislu razširimo predlog noveliranega zakona. Tako1 raz- 
širjeni zakonski osnutek bomo dali, ponovno v razpravo vsem zainteresiranim 
organizacijam, organom in tudi organom skupščine, preden bi ga predložili 
kot končni predlog Izvršnemu svetu. Posebno bo treba temeljiteje proučiti pred- 
loge glede upravljanja v vzgojnih zavodih in jih seveda v kar največji meri 
upoštevati z zakonom o zavodih. 

Menimo, da je rok priprave in predložitve zakona do začetka marca realen 
tn da bomo lahko v tem času pripravili ustrezen predlog, ki bo nedvomno dobil 
še konkretne pripombe in spreminjevalne predloge ob sami razpravi v pri- 
stojnih odborih in skupščinskih zborih. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Katica Bračko. 

Kati,ca Bračko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Mislim, da smo ob obravnavanju te točke dnevnega reda dali prednost vzgojnim 
domovom, manj pa preventivi, zato bi o tem želela nekoliko spregovoriti. 
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Mislim, da bi se ob problemu vedenjsko motenih otrok in oseb morali 
prvenstveno ustaviti oib vprašanju vloge in organizacije preventivne službe. Ta 
je cenejša, kadrovsko in organizacijsko lažje izvedljiva, pa tudi bolj množična, 
saj lahko zajame večje število oseb kot kurativa. Iz prakse vemo, da bi z de- 
narjem, ki ga plačujemo za enega samega gojenca v vzgojnem domu, lahko ob 
preventivnih ukrepih, z istim denarjem pomagali, večini. 

Preventivna služba po komunah je še vedno slabo organizirana in zato 
premalo učinkovita. Zdi se mi, da je premalo kompleksno zajeta. Preventiva 
na tem področju bo morala posegati prav na vsa področja, kjer živi in dela naša 
mladina, to je od 'družine, šole, delovnih organizacij pa do organizacij in 'dru- 
štev, kjer mladina izrablja svoj prosti čas. Tu naletimo na pomanjkljivosti, ki 
pogojujejo mladinski kriminal ah vedenjsko motene osebnosti. Zato mora pre- 
ventiva posegati na vsa ta področja. Oddaja vedenjsko motene osebe v vzgojni 
dom je često posledica neučinkovitih in počasnih ukrepanj prav na področju 
preventive. 

Menim, da je kot nujen preventiven ukrep treba doseči uzakonitev šol- 
skega varstva otrok, kajti organiziran prosti čas naših otrok bo izpodkopal 
korenine prestopništvu, ki se poraja v breadelništvu in pohajkovanju. Uzakonijo 
naj se ukrepi pobijanje alkoholizma, ki živo poganja svoje korenine ne samo 
med odraslimi, temveč tudi med mladino. Nujno je ustanoviti disciplinske 
centre za območje ene ali več olbčin za hitro in učinkovito ukrepanje zoper 
mladoletne prestopnike. 

Na osnovi določila ustave o posebni skrbi za mladino in o pravici, do dela 
bi bilo treba že v času obveznega šolanja urediti vse potrebno za zaposlitev 
mladline, ne pa jo puščati, brez dela, Zakon o razmerjih med starši in otroki naj 
se dopolni tako, da imajo preživninske zadeve v izvršbi prednost pred vsemi 
drugimi zahtevki. Zavodski ukrepi so glede uspeha vprašljivi, ker nimamo spe- 
cializiranih zavodov. Zato naj vzgojne zavode financira in nadzoruje republika. 

Svoje mnenje o učinkovitosti in pomanjkljivosti preventivne službe na tem 
področju bi podkrepila z nekaterimi podatki delovnega področja milice. Pri 
obravnavanju kaznivih dejanj, ki so jih štorih mladoletni prestopniki in otroci 
do 14. leta starosti, ima milica precej težav. Precejšen odstotek vseh kaznivih 
dejanj, ki jih je obravnavala milica, so storili prav mladoletniki in otroci. Ce 
primerjamo podatke iz leta 1964 in 1965, vidimo, da je število kaznivih dejanj 
in mladoletnih prestopnikov v nenehnem porastu. Čeprav statistika za leto 1966 
nd zaključena, podatki kažejo, da se je število kaznivih dejanj, ki so jih štorih 
mladoletniki v primerjavi z lanskim letom na našem območju povečalo. Mla- 
doletne prestopnike in otroke, ki so le enkrat storili kazniva dejanja, zasledimo 
v popolnih družinah, kjer so socialne razmere dobre. Največ mladoletnih storil- 
cev in povratnikov pa. je iz nepopolnih družin, iz družin, ki so socialno ogrožene, 
kjer vlada alkohol, in iz družin, kjer so starši sami potrebni osebne in družbene 
skrbi. 

Večina kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletni prestopniki in otroci, je 
storjenih v mestu in njegovi neposredni 'bližini. Na podeželju so primeri mlar- 
doletmiškega prestopništva veliko redkejši, pa ne zato, ker tam ne bi bilo pro- 
blemov, 'ali ker bi bile socialne razmere in vzgoja boljša, pač pa zato, ker so 
mladoletniki in otroci bolj priklenjeni na delo v kmetijstvu, kar jim jemlje ve- 
čino prostega časa. V mestu je 'drugače. Mladoletniki imajo na voljo več prostega 
časa, se zbirajo v skupinah, v katerih so često tudi. taki, ki so že večkrat storili 
kazniva dejanja. 



35. seja 369 

Mladina postopa, brez nadzorstva po mestu in krajih, ki so neprimerni. 
Tega ji ni niti zameriti, kajti institucij za športno, kulturno in drugo rekreacijo-, 
kjer bi se mladina zbirala v prostem času in dala duška svojemu mladostnemu 
vzgonu, je premalo1. Temu vprašanju bo treba posvetiti več pozornosti in najti 
sredstva za razvoj ustreznih institucij, če hočemo mladino odvrniti od negativ- 
nih pojavov. 

Činitelj, ki pogojuje mladinsko prestopništvo, pa so tudi, neurejeno družinske 
razmere, alkohol, pomanjkanje vzgoje in nadzora staršev, ki s svojimi neza- 
dostnimi in slabimi moralnimi, kvalitetami ne morejo vzgojno vplivati na svoje 
otroke. V immogih primerih so starši mladoletnega prestopnika še z vso vnemo 
zagovarjali, prikrivali njegovo dejavnost in mu tako dajali potuho. 

Menim, da to niso vzroki, ki pogojujejo mladinski kriminal, ampak da 
bi morala tako sodišča kot center za socialno delo dosledneje izvajati ukrepe, ki 
so predvideni v zakonu. Izrečeni vzgojni ukrepi sodišč zoper mladoletne storilce 
so neučinkoviti,. Zadnje čase sodišča v zelo redkih primerih izrekajo ukrepe 
domske vzgoje, pa čeprav gre često tudi za večkratne povratnike. Temu je po 
mojem mnenju verjetno krivo pomanjkanje sredstev za vzdrževanje mladolet- 
nih prestopnikov v domovih. 

Tudi delo centrov za socialno delo ni, dovolj operativno*. Njihov nadzor 
nad mladoletnimi prestopniki, katerim so izrečeni vzgojni ukrepi strožjega nad- 
zora staršev, skrbnika, druge družine ali skrbstvenega organa, je neučinkovit. 
Zaradi pomanjkanja kadra in sredstev opravljajo ta nadzor zelo redko in ve- 
činoma le v uradnem času, ne pa tudi popoldne in zvečer. To službo bi bilo 
potrebno kadrovsko okrepiti, da 'bi bila bolj operativna. 

Iz vsega tega izhaja, da bi bilo potrebno na tem področju hitreje ukrepati 
kot doslej. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je poslanec Geza Bačič. 

Geza Bačič: Tovarišioe in tovariši poslano.! Letos naš zbor že drugič 
razpravlja o problematiki vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladine. 
Gotovo je tudi to dokaz, da razmere glede mladinskega prestopništva še vedno 
niso dovolj urejene. 

Komisija za pripravo predlogov in ukrepov zoper nekatere družbeno škod- 
ljive pojave, ki sta jo imenovala republiški in naš zbor, je pripravila predloge 
materialnih in kadrovskih potrelb ter ukrepov glede družbeno negativnih pojavov 
v Sloveniji v letih 1966—1970. Treba je priznati, da so bili ti predlogi v glavnem 
skrbno pripravljeni in da so večinoma objektivni in reailni, razen nekaterih 
izjem, predvsem glede višine sredstev za investicije, kjer so predvidena sredstva 
nekoliko premajhna. 

Do podobnih ugotovitev so prišle tudi skupine poslancev Organizacijsko- 
političnega zbora, ki, so v mesecu oktobru obiskale nekatere vzgojne zavode, pri 
čemer pa so prišli 'poslanci do zanimivih in kaj malo razveseljivih ugotovitev. 

V svoji razpravi se želim omejiti na nekatere primere vzgojnih zavodov, ki 
bodo še bolj zgovorno potrdili in razširili poročilo odbora za proučevanje za- 
konskih in 'drugih predlogov. Res je, da se stanje v vzgojnih zavodih letos 
spomladi skoraj ni izboljšalo, kjer pa se je, je napredek očitno premajhen, ali pa 
obstajajo le častne izjeme. Dejstvo je tudi, da vzgojni zavodi izvršujejo dejavnost 
posebnega družbenega pomena in da smo vsi odgovorni za uspešnejše delovanje 
na tem področju. Treba pa je poudariti, da so v največji meri za to dejavnost 
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odgovorni vzgojitelji in pedagoški delavci v teh zavodih saimi, ker so za to tudi 
plačami. 

Ce pa na drugi strani ugotavljamo uspehe vzgojnega dela v zavodih, nikakor 
ne mioremo 'biti zadovoljni. Vzemimo samo primer poročila svetovalcev Zavoda 
za šolstvo SRS, ki so 14. 1. pregledali poslovanje oziroma stanje v Veržeju, kjer 
so med drugim ugotovili naslednje: 

»Opnema v vseh prostorih je slaba, marsikje razbita ali idotrajana. Vsi pro- 
stori šole so za gojence hladni in neprikupni, saj si vodstvo zavoda in učitelji 
očitno premalo prizadevajo, da bi olepšali življenje gojencem, s skrbjo za zu- 
nanji izgled prostorov. 

V takšnem sitanju gojencem ta, novi dom, gotovo ne more nuditi tiste 
topline, ki so jo gojenci verjetno pogrešali že v okolju, iz katerega so v dom 
pošli. Stanje v tem zavodu se v tem pogledu še vedno ni bistveno spremenilo. 
O metodah in postopkih vzgojiteljev, npr. pri vzgajanju gojencev, bi se dalo 
prav tako mnogo pripomniti, čeprav je morda res, da se je v letošnjem šolskem 
letu v tem pogledu nekaj izboljšalo. Upravnik zavoda nam še vedno ni mogel za- 
trditi, da vzgojitelji včasih ne uporabljajo fizičnih kazni in da gojence kaznujejo 
tako, da jih oblačijo v pidžame za nekaj dni, da ne bi ponovno pobegnili iz doma. 
To naj 'bi bila vzgojna kazen, čeprav obenem ugotavljajo, da niso ti ukrepi 
vzgojno-uspešmi. V zavodu smo ugotovili, da je od 68 gojencev, kolikor jih je 
takrat bilo v zavodu, od 2. marca do 10. oktobra 1966, 65 pobegnilo. Kljub to- 
likšnemu številu begov pa socialni delavec v zavodu še doslej ni napravil nobene 
analize pobegov in tako vzrokov ne poznajo. Kako jih potem lahko odpravljajo 
in kako lahko vplivajo na zmanjševanje števila pobegov, pa se moramo vpra- 
šati.« 

Težko je po enem .ali, po dveh primerih dajati ocene, vendar pa tudi takšni 
primari nekaj povedo. Eden od pobeglih gojencev je npr. izjavil socialnemu 
delavcu, da ne gre za nobeno ceno nazaj v isti zavod, mislim v Verze j, 'da gre 
raje v zapor ali v kakšen drug zavod. 

Na drugi strani pa slišiš izjave ljudi — to sem se prepričal na sestanku v 
okviru krajevne skupnosti v razgovoru s predstavniki občinskih skupščin v Ma- 
riboru, — 'da se otroci, ki prihajajo v vzgojne zavode, tam zelo malo popravijo. 
Najbolj neodpustno pa je, da s strani ustanovitelja ni strokovnega nadzorstva nad 
izvrševanjem učnih in vzgojnih programov. Tako je v Veržeju in v Slivnici pri 
Mariboru, kjer srno ugotovili, da pravzaprav točno niti ne vedo, kateri od pe- 
dagoških svetovalcev je odgovoren iji zadolžen za nadzor in pomoč pri njihovem 
vzgojnem delu. V Veržeju govorijo o enem, v Slivnici pa spet o drugem peda- 
goškem svetovalcu. Oba pa sta bila v istem letu hkrati na obisku in še takrat 
sta najmanj časa posvetila vzgojnim problemom. 

Na 'drugi strani pa si je npr. pedagoški zavod v Murski Soboti veliko pri- 
zadeval, da bi pomagal pri rešitvi nevzdržnih razmer. V lanskem šolskem letu 
so obiskali zavod kar desetkrat, a kolektiv vzgojnega zavoda to pomoč odklanja 
z raznimi izgovori, pa čeprav je bil učni uspeh v preteklem šolskem letu le 68 %. 
Toliko bolj človeka moti takšno stanje, ko bere podatke o kadrovskih in ma- 
terialnih potrebah in ukrepih glede družbeno negativnih pojavov v Sloveniji, 
kjer jasno piše, da ima prosvetno-pedagoška služba nalogo spremljati, usmerjati 
in izpopolnjevati celotni prevzgojni proces, ki ga v zavodih skladno izvajajo 
pedagoški, socialncHpsihološki in zdravstveni 'delavci. 

Neposredno in v celoti bo v vseh zavodih upravljal zavod za šolstvo SRS, 
ki ima v skladu z republiškim zakonom o prosvetno-pedagoški službi zlasti 
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naslednje naloge: opravlja pedagoški nadzor nad deloim. vzgojnega zavoda, 
proučuje in razvija oblike in metode prevzgojnega dela z neposrednimi stiki, ter 
z organizacijo seminarjev, tečajev in drugih oblik nudi strokovno pomoč delav- 
cem zavoda. Postavlja se tedaj tudi vprašanje, zakaj odgovorni uslužbenci na 
tem področju niso opravili vseh nalog. Ali bomo v sedanji situaciji izvajanja 
reforme še vedno zanemarjali svoje delovne naloge in obveznosti? Mislim, da 
je čas, da krivice tako v zavodih kot v teh organih poiščemo in zahtevamo 
opravljanje delovnih nalog z večjo odgovornostjo in doslednostjo. 

O upravljanju, in samoupravljanju v zavodih pravzaprav ne moremo go- 
voriti, čeprav so tudi tu izjeme. V Veržeju, če govorim o negativnih primerih, 
samoupravni organi npr. niti nimajo pravilno in dovolj jasno opredeljenih pri- 
stojnosti. Upravni odbor ima preveč pristojnosti, saj je celo razpravljal in do- 
končno odločil o pripombah občinske skupščine na njihov statut, na drugi strani 
pa njihov ustrezni samoupravni organ o tem niti ni razpravljal. 

Statut prav tako ni v skladu z zakonitimi predpisi,; samo en primer: v istem 
zavodu smo npr. ugotovili, da nimajo* sploh nobenega člena o kaznih za za- 
poslene. 

V takšnih razmerah seveda ni čudno, da se večkrat izigrava samouprav- 
ljanje, posebno še, ko vemo, da niti občinska skupščina niti republiški organi 
ne nadzorujejo zakonitosti dela v vzgojnih zavoidih v zadovoljivi meri. To pa 
pravzaprav niti ni, čudno, saj nekateri, zavodi ne vedo točno, kdo jim je ustano- 
vitelj, ker se vse občinske skupščine branijo ustanoviteljstva in vseh obveznosti 
do zavoda. Ker so to zavodi posebnega družbenega pomena za republiko, je 
prav, da prevzame ustanoviteljstvo zavodov republika Slovenija. 

Nujno potrebno bi bilo, da bi ustanovitelj, kot to tudi v vseh gradivih 
jasno piše, izvajal predvsem splošni nadzor nad delom v zavodu, potrjeval sa- 
moupravne akte, razreševal in imenoval direktorje zavodov in posebej opravljal 
vse naloge v zvezi z organizacijo vzgojno-izobraževalne dejavnosti in, investicij. 

Ob koncu želim poudariti, da s poročilom in predlogi odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov soglašam, zdi pa se mi še posebno važno pod- 
črtati, naj se izvajajo predlogi z večjo odgovornostjo in naj se za izvajanje 
posameznih nalog konkretno določijo posamezni organi. 

Predsednik Janez Hočevar: S tem je lista govornikov izčrpana. Zeli 
še kdo razpravljati o predlogu sklepa? Tovarišica Tatjana Lokovšek. 

Tatjana Lokovšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Prav na kratko 
bi se rada dotaknila poročila, ker me je nekako izzval predstavnik republiškega 
sekretariata za prosveto in kulturo, ki je poudaril, -da je poročilo enostransko. 
Mislim, da se nismo razumeli. Nikjer namreč ni, bilo govora o tem, da bi bili 
problemi v samem financiranju vzgojnih zavodov. Finančne težave se pojavljajo 
pri občinskih skupščinah, kjer jim primanjkuje sredstev za preventivno dejav- 
nost in za preventivne ukrepe, kajti skoraj vsa razpoložljiva sredstva gredo za 
plačevanje oskrbe in vzgoje mladoletnikov v zavodih. Navsezadnje tudi na ob- 
činskih skupščinah oziroma vseh organih, kjer smo bili, ugotavljamo, da gojenci 
iz vzgojnih zavodov ne pridejo prevzgoj eni, da imajo še vedno težave z njimi 
in da so stroški za vzidrževanje v zavodih prav iz tega razloga tako silno visoki. 
Občinski skupščini v Kranju in v Škof ji Loki sta se odločili, da ustanove po- 
sebne oddelke v dijaškem domu za vedenjsko motene otroke, kjer pa imajo tudi 
nekaj otrok, ki so oddani tja po odločbi sodišča. Ti stroški so v primerjavi z 
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zavodskimi stroški veliko nižji; v Kranju npr. znašajo ti stroški vzdrževanja 
okoli 28 000 S din, medtem ko so stroški na Kodel j evem v Ljubljani, kjer se 
opravlja triaža, okoli 100 000 din za enega gojenca. Glede očitka, da je poročilo 
enostransko kar zadeva strokovno pomoč zavodom, ker za tako -pomoč skrbi 
poseben strokovni sodelavec pri. republiškem sekretariatu za prosveto in kulturo, 
pa bom prebrala svoj zapisek, ki sem ga naredila v vzgojnem zavodu v Planini 
dne 6. oktobra. Je čisto 'kratek in jedrnat: 

»Strokovne pomoči nadzorni organi sekretariata za šolstvo ne nudijo. Stro- 
kovni nadzor obstaja samo iz informativnih razgovorov. Pri tem pa ima zavod v 
Planini sestavljen svoj vzgojni program, za katerega so nam rekla, da so ga dali 
v oceno, vendar o teim niso dobili nobenega mnenja, ne negativnega, ne po- 
zitivnega. 

Tudi kar zadeva vzgajanja pedagoškega kadra, predvsem defektologov, je 
bilo -govora v Plani ju, kjer so izjavili, da programi 23a šolanje defefctologov 
niso prilagojeni potrebam in to dejanskim potrebam kakršne bi zavod potre- 
boval, temveč da so nekako teoretično postavljeni in se tak strokovnjak de- 
jansko šele v zavodu, strokovno izpopolnjuje, da lahko svoje delo opravlja.« 

Omenila bi še razgovor v Kranju, kjer je bilo poudarjeno, 'da bi morala 
že pedagoška služba v šoli reševati začetne probleme, ker bi se tako vsaj 'delno 
preprečili nadaljnji izgredi, vendar pa pedagoška služba v sedanji zasedbi tega 
ne zmore, ker ni za to usposobljena in bi jo bilo treba zato razširiti. 

Poudarila bi še to, da poročilo, katerega smo poslanci, ki smo ugotavljali 
stanje na terenu, predložili, ni izmišljeno. Vse navedbe smo ugotovili na terenu 
samem, vse podatke so nam dali. delavci v zavodih, na občinskih skupščinah 
in tam, kjer smo se pač pogovarjali. 

Kar zadeva vzgojni zavod v Logatcu, po izjavi 'direktorja zavoda v izgradnji, 
ta zavod pred jesenjo leta 1967 ne bo sposoben, da 'bi začel z delom. Na razpis 
se je prijavilo nekaj čez 20 kandidatov, vendar od tega samo 3 s potrebno stroš- 
kovno izobrazbo, in še tu je vprašanje ali, bodo vsi ti delavci res čakali eno 
leto, preden bodo lahko začeli z delom. 

Končno še eno pripombo. Ugotovili smo, da je neprilagoj ene mladine vedno 
več iz mlajših vrst, pod 14. letom, da so to skoro še otroci in da je vedno 
osnovni razlog alkohol v 'družini. Zaradi tega menim, da bi bilo treba v tej 
smeri ukrepati. Dokler nimamo nobenih možnosti za zdravljenje alkoholikov, 
tuda teh problemov neprilagojene mladine ne borno mogli rešiti. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Čačinovič: Tovariš predsednik, tovaiišice in tovariši poslanci! 
Oprostite mi, ker zaradi bolezni nekoliko težje govorim, sicer pa tudi ni moj 
namen, da bd obširneje razpravljal. Želel bi samo dati nekaj pojasnil v zvezi 
z današnjo razpravo. 

Predvsem se zahvaljujem zboru, da je podprl predloge, ki jih je pripravila 
občasna komisija, katero je imenovala Skupščina SRS. Škoda je, da poslanci 
vseh zborov niso seznanjeni s tem gradivom. Komisija je pripravila gradivo že 
pred pol leta, vendar o tem ni nihče razpravljal. Posebne poslanske skupine so 
sicer šle na teren, a so le preverjale, če drže ugotovitve naše komisije in če so 
predlagani ukrepi potrebni. 
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Mislim, da 'bomo zamujeno lahko nadoknadili, ko 'bomo razpravlj ali o sred- 
njeročnem planu, ki skoro v celoti povzema gradivo, ki gia je občasna komisija 
predložila Skupščini SRlS. Kljub temu pa bi hotel glede na današnjo razpravo 
in deloma tudi na sklepe, kot so predlagani, opozoriti na nekaj stvari, za katere 
menim, da bi bile le v korist nadaljnjemu razčiščenju teh vprašanj. 

Ze samo gradivo, ki ga je predložila občasna komisija, ima namen predvsem 
poudariti tiste možnosti, ki jih imamo, v glavnem brez nekih posebnih mate- 
rialnih obremenitev, ker gre bodisi za predpise, bodisi za preventivno delo. To, 
kar je govorila tovarišica Bračkova, je pravzaprav v našem gradivu najbolj 
poudarjeno. Dali smo celo vrsto predlogov, ki smo jih obravnavali skupno z 
vsemi občinskimi predsedniki in mislim, da bi moral biti na tem poudarek tudi 
v prihodnjih letih. 

V zvezi z ugotovitvami odbora, ki je dal to poročilo, sta občasna komisija 
in pa odbor za družbene službe sklicala poseben sestanek s predstavniki vseh 
prizadetih služb, ki so bile v poročilu omenjene in jih tudi zaprosili, da dajo 
svoje pripombe. Te pripombe so, mislim, večnoma bile poslane v vednost vsaj 
predsestvu zbora, nekatere pa tudi samo Izvršnemu svetu in pa republiškemu 
sekretariatu za prosveto in kulturo. Gre pravzaprav za naslednje službe: za 
notranje zadeve, za vojsko, za zdravstvo in socialo, za prosveto in kulturo in pa 
vzemimo še za prosvetno pedagoško službo. 

Ne glede na to', pa ne bi hotel izpodbijati temeljitosti razprav, ki so jih 
vodili poslanci v tej komisiji, vendar moramo vzeti nekatere stvari tudi rela- 
tivno. Tu so nas opozarjali predvsem nekateri strokovnjaki, ki že dalj časa 
delajo nia tem področju in ki se posebej bavijo s problematiko vedenjsko motene 
mladine, da je šlo večkrat za razgovore z nekaterimi 'direktorji, zavodov, ki so 
tudi sami prizadeti ah pa z nekaterimi ljudmi, glede katerih je vprašljivo, če 
so povedali vso resni,co in ah jo je bilo mogoče takrat ugotoviti. 

Zato bi predlagal, da zibor vsa gradiva komisije še vendarle sooči z našimi 
ugotovitvami in predlogi, ker bo le tako mogoče ugotoviti, koliko je določena 
služba odgovorna za neurejeno stanje na tem področju in nato ustrezno ukrepati. 
Mislim, da pri tem ne moremo mimo konkretnih mnenj nekaterih, za to stro- 
kovno odgovornih in ■usposobljenih organov. Ker ne bi želel sedaj odgovarjati 
na posamezne pripombe, bi predlagal, da se skliče poseben sestanek vseh pri- 
zadetih in se šele potem dokončno pripravi besedilo sklepov. 

Glede pripombe tovariša Klanška, ki je opozoril na to, da verjetno ne bo 
sredstev za investicije, kakršne so predlagane v materialu, ki ga je občasna 
komisija predložila, bi pripomnil le to: verjetno je to najbolj odprto vprašanje 
za razvoj, kakršen je bil predlagan in za naloge, kakršne naj se izvrše do leta 
1970. Seveda pa je to' odločitev, o kateri bo skupščina razpravljala prav kmalu. 

Zavedajoč se, da bo najbrž z investicijskimi sredstvi v prihodnjih letih 
težava, o čemer je govorila tudi o razpravi na Izvršnem svetu, je Izvršni svet 
predlagali dopolnitev, ki je prišla v besedilo tistih poglavij, ki govorijo o zdrav- 
stvu in o socialnem varstvu. Na to posebej opozarjam zato, ker menim, 'da bo 
pri nadaljnjih naporih za racionalizacijo', predvsem v zdravstvu, kjer je cela 
vrsta objektov, za katere vemo, da niso najbolje izkoriščeni, treba najti pri- 
merne rešitve. Mislim, da !bo treba objekte izkoristiti predvsem za socialno- 
varstveno službo in seveda tudi za potrebe vedenjsko motene mladine. Prosi! 
bi, da bi predložili konkretne predloge, ko bo o tem govora, za kar so poklicane 
predvsem strokovne službe. Samo tako bomo lahko nadomestili manjkajoča in- 
vesticijska sredstva. 
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Predsednik Janez Hočevar: Ce dovolite, tovariši, bi zaključil to točko 
dnevnega reda, pri čemer bi, ponovno ugotovil, da sta Republiški in naš zbor 
o teh vprašanjih precej izčrpno razpravljala pred leti in da so bila takrat 
stališčai glede vprašanj, o katerih tudi danes razpravljamo, zelo jasna. 

Na podlagi sklepa obeh zborov je bila izvoljena posebna komisija, ki je 
dobila nalogo, da predloži program za postopno odpravljanje neurejenih vpra- 
šanj na tem področju. Cim smo predlog komisije, ki ji predseduje tovariš Ca- 
činovič, dobili v Skupščino, smo ga takoj posredovala poslancem Organizacijsko- 
političnega zibora. Gradivo smo proučili in menim, da je prav, da je o tem naš 
zbor danes ponovno razpravljal ter ugotovil, da program ustreza tistim smerni- 
cam, ki smo jih sprejeli na skupni seji Republiškega in Organizacijskega-poh- 
tičnega Zbora. 

Zato mislim, da ne bi imelo smisla, prepirati se o tem, koliko so ugotovitve 
poslancev, ki so obšli, nekatere vzgojne domove, točne ah ne. Mislim, da zbor lah- 
ko vzame na znanje izjavo tovariša Lipužica, čeprav pa je res, da stanje v teh 
domovih pač ni roža za našim slovenskim nacionalnim klobukom. Mislim, da ni- 
mamo časa, da bi o teh stvareh še naprej razpravljali, niti nas taka razprava ne 
bi daleč privedla. Naša naloga pori tej točki dnevnega reda je bila predvsem v tem, 
da damo podporo komisiji, ki je program sestavila, da damo podporo Izvršnemu 
zavzamemo za to, da pride ta program v družbeni plan. Mislim, da je naš 
odbor to svojo nalogo opravil. Razprave o družbenem planu pa se bodo v naši 
Skupščini začele že v teh dneh. 

Sem eden od tistih, ki misli, na materialne možnosti in se zato ne smemo 
vdajati kakšnim iluzijam, da bodo stvari idealno rešene, ker osebno menim, 
da bi se marsikatera ziadeva dala rešiti zelo enostavno. Vzemimo na primer 
mrežo zdravstvenih domov, poglejmo neizkoriščene kapacitete nekaterih zdrav- 
stvenih domov, pa šol in mislim, da bi se program, ki ga je tovariš Cačinovič 
s svojo komisijo predložil, dal rešiti z več iznajdljivosti in z manjšimi stroški. 

Druga naloga je, da pozovemo občinske skupščine, da v svojih programih 
razvoja upoštevajo tudi naše priporočilo in da mi, kot poslanci, v tem smislu 
vplivamo. In tretje, da postavimo izhodišče za zakon. Ne vztrajamo na tem, da 
mora. biti poseben zakon o vzgojnih domovih, to srno postavili alternativno. 
Lahko je tudi spremenjen ah dopolnjen zakon o posebnem šolstvu — v to se 
ne spuščamo. Stvar Izvršnega sveta je, da oceni položaj, mislim pa, da je prav, 
da pospešimo izdelavo tega zakona, o katerem bo seveda tekla še posebna raz- 
prava v našem zboru. 

To je bila naša naloga, in če ni še kakšnih posebnih vprašanj, potem bi 
stavil ta predlog sklepa na glasovanje. 

Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala! Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor soglasno sprejel predlog sklepa v zvezi s predlogi 
za rešitev nekaterih vprašanj vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladine. 
Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.25 in se je nadaljevala ob 13.35.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o združitvi mari- 
borskih občin, ki so ga Skupščini SR Slovenije predložile skupščine občin Ma- 
ribor-Tabor, Maribor-Tezno in Maribor-Center. 
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Ob tej priliki mi dovolite, dia pozdravim predstavnike mariborskih občin- 
skih skupščin; tovarišico Danico Vogrinee, bivše poslanke našega zbora, tovariša 
Toneta Dobrajca in Srečka Ježovnika. 

Predlagateljice so pooblastile kot svojega predstavnika Toneta Dobrajca, 
predsednika skupščine občine Maribor-Tabor, da predlog zakona obrazloži. 
Prosim. 

Tone Dobrajc: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in 
tovariši poslanci! Skupščine treh mariborskih občin so predlagale Skupščini 
Socialistične republike Slovenije, da sprejme zakon o združitvi mariborskih 
občin v eno občino. 

K predlogu tega zakona, ki je danes na dnevnem redu seje vašega zbora, 
smo. priložili tudi obrazložitev, iz katere so razvidni razlogi, ki, so nas privedli do 
tega, da predlagamo združitev občin. Iz obrazložitve tudi izhaja, da je o novi 
pobtično-teritorialni razdelitvi mesta Maribora in izvenmestnega območja treh 
mariborskih občin razpravljala večina občanov in da se je ogromna večina vo- 
livcev odločila za združitev treh občin v eno občino in za sočasno ukinitev mest- 
nega sveta. 

Za novo ureditev se niso izrekli samo prebivalci mesta Maribora, temveč 
tudi večina volivcev iz okolice. Samo na štirih zborih volivcev so se ljudje 
izrekli proti združitvi občin. Čeprav je bila med variatnimi predlogi za novo 
politično-teritorialno ureditev omenjena tudi možnost, da bi bila v Mariboru 
ena mestna občina, v okolici mesta pa naj bi se oblikovale nove manjše občine, 
se nikjer v okoliških krajih niso odločili za takšno rešitev, temveč so vsi izrazili 
željo, da ostanejo v novi, združeni mariborski občini. 

Zahteve po združitvi treh mariborskih občin so bile v zadnjih letih vedno 
bolj pogoste in vedno bolj glasne ne samo na zborih volivcev, temveč tudi na 
drugih sestankih političnih in strokovnih organizacij, kakor tudi v -delovnih 
organizacijah. Vendar pa je bil predlog za združitev občin sprejet šele tedaj, ko 
srno na podlagi temeljite analize, ne samo na zborih volivcev, temveč tudi v 
okviru Socialistične zveze delovnih ljudi in Zveze komunistov ugotovili, da so 
dani pogoji za združitev mariborskih občin, da pa pri tem ne bodo zmanjšane 
možnosti občanov za sodelovanje v občinski samoupravi, temveč nasprotno, da 
mora združitev občin pomeniti nadaljnjo' krepitev samoupravljanj a in večje 
možnosti volivcev za soodločanje pri vseh pomembnih vprašanjih v občini. Pri- 
stojnosti in naloge, ki so jih imeli občinski ljudski odbori pred 11 leti, ko smo 
oblikovali mestne občine zato, da bi pritegnili k odločanju čim več občanov in 
zato, da bi povezali mesta z njihovim zaledjem, z njihovo okolico, so takrat 
nujno zahtevale ustanovitev večih občin. 

Te občine so prav gotovo imeile svoje pozitivno vlogo in so tudi dosegle 
svoj namen, vendar pa so nastale zaradi razdelitve mesta na občine tudi težave 
in razna nasprotja, ki so se vedno bolj zaostrovala. Interesi posameznih mestnih 
občin so prihajali vedno pogosteje v nasprotje z interesi mesta kot celote. Več- 
krat so v nasprotju s skupnimi mestnimi interei prevladah ozki občinki, mno- 
gokrat tudi lokalistični interesi. Da bi na področju mesta vendar lahko enotno 
reševali zadeve, ki so skupnega pomena za mesto, smo prenašali vedno več 
pristojnosti na mestni svet, tako npr. zadeve narodne obrambe, komunalne, 
urbanistične in stanovanjske zadeve, inšpekcijske službe itd. Za vsa ta pod- 
ročja smo pri mestnem svetu ustanovili skupne upravne organe. Na mestni 
svet pa smo prenesli tudi odločanje o zadevah z navedenih področij. 
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Tako je o večini najvažnejših vprašanj mest odločal mestni svet, ki je štel 
v Mariboru samo 30 članov. Člani mestnega sveta niso bili izvoljeni neposredno 
od volivcev, temveč so jih volile občinske skupščine izmed svojih članov. Člani 
mestnega sveta tudi niso odgovarjali volivcem neposredno, temveč so bili za 
svoje delo, kot člani mestnega sveta, odgovorni samo svoji skupščini. Odloke, 
ki jih je mestni svet sprejel za območje mesta, pa so občine nato v večini pri- 
merov uveljavile tudi za izvenmestno območje. Tako so občine v Mariboru 
vedno bolj izgubljale na svojem pomenu in niso več izvrševale nalog, ki 
jim dejansko pripadajo. Zato je postalo nujno rešiti ta nasprotja in ugotoviti, 
kakšna naj bo nova pohtično-teritoriaina ureditev v Mariboru. 

Po vsestranskih in temeljitih razpravah smo prišli do zaključka, da so v 
Mariboru, kot v razmeroma majhnem mestu, danes dozoreli pogoji za združitev 
občin. Vse tri mariborske občine štejejo danes okrog 167 000 prebivalcev. Samo 
mesto Maribor pa nekaj nad 100 000. Maribor je od mest, ki so razdeljena na 
občine, najmanjši. Nova mariborska občina bi bila po številu prebivalcev v 
Sloveniji sicer največja, vendar pa imamo v Jugoslaviji tudi mnogo občin, ki 
so večje, kot bi bila nova mariborska občina, tako po površini kakor po številu 
prebivalcev. 

Menimo pa tudi, da velikost občine ni odločilnega pomena za samoupravo, 
saj se v Mariboru oddaljenost občanov od sedeža nove občine v nobenem pri- 
meru ne bo spremenila. Tudi število odbornikov o občinski skupščini ni bi- 
stveno za razvoj samoupravljanja, temveč je bolj važno, kako so odborniki po- 
vezani s svojimi volivci in ali imajo volivci možnost vplivati na odločanje v 
občinski skupščini. Menimo, da bomo v tej smeri napravili veliko spremembo 
nasproti našemu dosedanjemu delu. V novi občini bodo morale imeti krajevne 
skupnosti veliko večjo pristojnost kot 'doslej, ne v tem smislu, da bi nanje v 
celoti prenašali pristojnosti občinske skupščine in njenih upravnih organov, da 
bi krajevne skupnosti prevzele vlogo dosedanjih občin, nova občina pa vlogo biv- 
šega okraja, temveč mora biti njihova vloga v tem, da bo občina zadeve, ki 
se tičejo občanov v krajevnih skupnostih, reševala tako, kot bodo predlagali pre- 
bivalci te krajevne skupnosti. Potrebna bo najtesnejša povezava med sveti kra- 
jevnih skupnosti in med občinsko skupščino ter njenimi sveti. S sredstvi, ki 
so namenjena za potrebe občanov določene krajevne skupnosti, mora razpolagati 
ta krajevna skupnost saima. Zbore volivcev bomo mogli aktivirati samo, če jih 
bo aktivirala in sklicevala krajevna skupnost sama takrat, ko bo to potrebno. 
Zborov volivcev, ki so jih sklicevale občinske skupščine za celotno območje 
občine, se volivci navadno niso udeleževali. Celo sedaj, ko smo v Mariboru raz- 
pravljali o tako' važni zadevi, kot je združitev občin, je bilo mnogo zborov voliv- 
cev nesklepčnih in smo jih morali sklicevati po dvakrat. Zato menimo, da bodo 
zbori volivcev spet pridobili na veljavi, če jih bodo sklicevale krajevne skupnosti, 
takrat ko bodo občani razpravljali o zadevah, ki se tičejo njihovega kraja, nji- 
hove krajevne skupnosti. 

Pil mestnem odboru Socialistične zveze v Mariboru smo ustanovili po- 
sebno komisijo, ki naj prouči vlogo krajevnih skupnosti v novi občini in način 
delitve sredstev med krajevne skupnosti. Občinski proračun naj bo samo 
mesto, kjer se bodo sredstva osredotočila zato, da bi jih čim bolj smotrno 
razdelili med krajevne skupnosti, da bi bil zagotovljen enakomeren razvoj teh 
območij občine. Ce sredstev v občini ne bi najprej koncentrirali v občinskem 
proračunu, ampak bi jih razdelili vsako leto vsem krajevnim skupnostim, ozi- 
roma, če bi ta sredstva ostala v krajevnih skupnostih, bi to predstavljalo pre- 
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veliko ^drobljenje sredstev, nerazviti deli občine pa bi vedno bolj zaostajali za 
razvitejšimi kraji v občini. 

Ko so volivci na izvenmestnem območju razpravljali o novi politično- 
teritorialni razdelitvi, smo največkrat slišali bojazen, da bodo v novi, združeni 
občini zapostavljeni obrobni deli mesta in izvenmestno območje. Zato so vo- 
livci zahtevali, da se s statutom nove občine zagotovijo krajevnim skupnostim 
sredstva in možnost soodločanja o uporabi sredstev v občini, zlasti pa možnost 
soodločanja o vseh važnejših zadevah, ki se tičejo prebivalstva krajevnih 
skupnosti. 

Nova občina bo tudi prisiljena prenesti odločanje o raznih zadevah lokal- 
nega pomena na krajevne skupnosti, ker se ne bo mogla več -ukvarjati z vsemi 
drobnimi zadevami, kar je bilo v dosedanjih majhnih občinah mogoče. Te so 
se lahko ukvarjale z raznimi drobnarijami, ki pa jih bo'do v bodoče morale 
prepustiti krajevnim skupnostim, kar je vsekakor pravilneje. Menimo, da bi 
morali imeti občani na izvenmestnem območju v novi občini tudi, več možnosti, 
da bi na krajevnih uradih opravili večino zadev, zaradi katerih so morah sedaj 
prihajati na sedež občine. Krajevni uradi naj bi odslej ne sprejemali samo vloge 
in izdajali razna potrdila ter živinske potne liste, ampak bi moral dobiti občan 
na krajevnem uradu vse informacije, da mu ne bi bilo potrebno hoditi za 
vsako malenkost v mesito na sedež občine. 

Zato bodo morali biti na krajevnih uradih zaposleni razgledani in sposobni 
uslužbenci, ki bodo lahko dah občanom vse potrebne informacije. V oddalje- 
nejših krajih pa borno morali ob določenih dnevih vpeljati tudi uradne dneve, 
ko bodo lahko prebivalci tistega kraja doma uredili razna vprašanja z usluž- 
bencem, oziroma z uslužbenci, ki bodo po potrebi prihajali na tak uradni dan. 
Mnogo večjo vlogo kot doslej bodo morali v novi občini imeti odborniki zbora 
delovnih skupnosti. Menimo, da bi bili lahko sestanki odbornikov zbora de- 
lovnih skupnosti z njihovimi volivci v podjetjih uspešnejši od zborov volivcev 
na terenu. S staitutom nove občine bo potrebno te odbornike zadolžiti, da vsaj 
enkrat ali dvakrat na leto poročajo organom upravljanja v delovnih organiza- 
cijah o svojem delu v občinski skupščini, kakor tudi o delu skupščine. Tako 
bi bili organi upravljanja seznanjeni s problematiko občine in bi skupščina 
mnoge stvari lažje reševala kot 'doslej, ko se odborniki zbora delovnih skupnosti 
niso pojavili med svojimi volivci, razen ob času kandidiranja pred volitvami. 

Ob razpravah o novi politično-teritorialni ureditvi so volivca tudi zahtevali, 
da mora skupščina čimprej izdelati program razvoja gospodarstva in -družbenih 
služb v novi dbčini. ,S tem programom mora biti zagotovljen skladen razvoj 
celotnega območja nove občine, tako mesta kot okolice; skladen razvoj posa- 
meznih krajev v okolici, kakor tudi skladen razvoj središča mesta in obrobnih 
predelov. 

Iz te zahteve volivcev izhaja tudi predlog v zakonu o združitvi mariborskih 
občin, da naj sestavljajo začasno skupščino nove občine, do volitev spomladi 
prihodnjega leta, vsi 'dosedanji odborniki treh skupščin. Začasna skupščina 
nove občine mora namreč pripraviti ne samo proračun in program razvoja, 
temveč tudi predlog statuta nove občine. Ta statut pa mora zagotoviti krajevnim 
skupnostim pravico soodločanja in skladen razvoj celotne, občine. Kot člani 
začasne občinske skupščine nove občane se sedanji odborniki treh občinskih 
skupščin ne bodo mogli otresti odgovornosti pred svojimi volivci, zato pa 
bodo te zadeve v novem statutu res urejene tako, kakor so zahtevah volivci. 
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Ob koncu poudarjam, da se v Mariboru zavedamo, da z združitvijo občin 
ne bodo prenehale vse dosedanje težave in da bo odslej vse v redu, nasprotno, 
vemo, da bomo imeli tudi zaradi reorganizacije nekaj časa morda še več težav 
kot doslej. Odstranjene bodo samo tiste težave, ki jih je povzročala delitev 
mesta na oibčine. 

Prepričani pa smo, da je z združitvijo občin dana možnost za nadaljnje 
poglabljanje samouprave v občini ter za izboljšanje dela upravnih organov, kot 
tudi za bolj ekonomično poslovanje občinske uprave. Zato predlagam v imenu 
skupščin mariborskih občin, da sprejmete zakon o njihovi združitvi.. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli morda predstavnik Izvršnega sveta 
besedo. 

Besedo ima 'dr. Branko Preinrou, sekretar za zakonodajo v Izvršnem svetu. 

Dr. Branko Premrou: Tovarišice poslanke in tovariši poslanci! 
Zakon o združitvi mariborskih občin, ki je pred nami, se obravnava na podlagi 
neposredne zakonske iniciative samih mariborskih občin. To je v skladu ne le 
z ustavno pravico naših občin, da uveljavljajo v republiški skupščini svojo 
pravico zakonske iniciative, ampak tudi z naravo stvari, ki jo ureja ta zakon, 
to je z vprašanjem teritorialnega formiranja občine kot temeljne družbemo- 
pohtične skupnosti. 

Ustanovitev oibčine, odprava ah združitev občin ter spreminjanje občinskih 
meja je sicer zadeva republiškega zakona, je pa po drugi strani vsebinsko tudi 
stvar prizadetih občanov in občin samih, da predlagajo republiški skupščini 
rešitve, ki jih postavlja življenje in nujnost izvrševanja družbenih nalog na 
nivoju temeljne 'družbeno-pohtione skupnosti. 

Čeprav v konkretnem primeru Izvršni svet ne nastopa kot predlagatelj 
zakona, pa je bil vseskozi seznanjen s pripravami za predlagano združitev 
občin in je s svojimi strokovnimi službami tudi neposredno sodeloval v teh 
pripravah, kakor tudi pri oblikovanju osnutka predloženega zakonskega be- 
sedila samega. Predloženemu zakonu je priložena obširna in prepričljiva ute- 
meljitev razlogov, ki govore za združitev mariborskih občin v eno samo občino. 
To smo tudi slišali danes iz utemeljitve predlagateljev. 

Izvršni svet sprejema te predloge in jih podpira, ker je prepričan, da 
pomeni ta združitev, glede na današnje funkcije občine in glede na današnje 
tehnične možnosti njihovega izvrševanja, olajšanje in poenostavitev za uprav- 
ljanje mesta Maribora in njegove najbližje okolice, ki. jo zajemajo sedanje tri 
mariborske oibčine. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še za mnenje našega odbora 
za proučevanje zakonskih in drugiih predlogov. Besedo ima poročevalec odbora 
tovariš Ciril Kambič. 

Ciril Kambič: Tovarišice in tovariši poslanci.! Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zbora je na svoji redni seji 'dne 1. de- 
cembra 1966 obravnaval in sklepal o predlogu zakona o združitvi mariborskih 
-občin, ki so ga Skupščini SR Slovenije predložile občinske skupščine občin 
Maribor-Tabor, Mariibor-Tezno in Mariibor-Center. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je bil izveden prehodni postopek, 
ki ga zahteva 3. odstavek 88. člena ustave Socialistične republike Slovenije. 
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V ta namen so bili na območju vseh treh mariborskih občin sklicani zbori 
volivcev in zbori delovnih skupnosti, 182 po številu, od katerih se jih je izreklo 
178 za združitev, 4 pa proti združitvi. S tem postopkom pa tudi sovpadajo razne 
riaeprave, v okviru združenja pravnikov, zdravstvenih delavcev, društva inže^- 
nitrjev in tehnikov in drugih združenjih, ki so prav tako razpravljali o združitvi 
teh mariborskih občin. 

Pripomnita je, da je časopis »Večer«, kot svojo redno prilogo, izdal v 23 000 
izvodih povzetek o bodoči komunalni ureditvi Maribora. Iz tega izhaja, da je 
bila velika večina zborov volivcev za združitev treh mariborskih občin v eno 
občino Maribor, da so bili občani s tem poprej seznanjeni in da je bilo upcK- 
števano njihovo mnenje. 

V podrobni obravnavi je odbor razpravljal o posameznih členih in dal 
pripombe k 1., 6. in 7. členu, s čimer se je predlagatelj strinjal in so tako postale 
sestavni del zakonskega predloga. Prav tako je predlog obravnavala zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in dala svoj amandma k 1. členu, 
k 2. in 3. odstavku, s čimer se je predlagatelj strinjal in je amandma posital 
sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora pred- 
laga zboru, da zakon v predloženem besedilu z amandmaji sprejme. Hvala! 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) Začenjam razpravo. Besedo ima dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Prosim 
oprostite, ker se zopet oglašam, čeprav ne nameravam imeti v zakupu današnje 
seje, vendar je dala razprava o združitvi mariborskih občin osnovo tudi za ne- 
katere razprave, ki jih neposredno želim navezati na 13. točko našega programa, 
ki je danes tudi na -dnevnem redu. 

V razpravah — to je danes ponovil tudi tovariš predsednik Dobrajc — je 
bilo poudarjeno, naj združitev občin ne ovira, ampak naj samo pospešuje razvoj 
samoupravljanja, ter je tudi govoril o vlogi odbornikov zborov delovne skup- 
nosti. S tem v zveza se je predvsem na nekaterih sestankih strokovnih organi- 
zacij postavilo vprašanje, ah ni v Sloveniji že dozorel čas, da začnemo uveljav- 
ljati določilo 95. člena 2. odstavka ustave SRS, v katerem je rečeno, da se z 
zakonom lahko predvidi ustanovitev več zborov delovnih skupnosti v občinah, 
ki izpolnjujejo določene pogoje. 

Res je, da je o tem problemu bilo govora v času, ko smo pripravljali ustavo 
Socialistične republike Slovenije in je o tem tovariš -dr. Josip Globevnik tudi 
zapisal stališče, za katerega bi bilo treba videti, ali še drži, oziroma koliko je 
še utemeljeno, »da ni praktične potrebe po več zborih, ker bi delo občinske 
skupščine, ki mora biti tekoče in neposredno*, lahko samo trpelo«. Citat stran 13, 
dr. Josip Globevnik »Ustavna ureditev Socialistične republike Slovenije«, ob na- 
črtu ustave 1962. 

To vprašanje je torej treba proučiti. K temu so me posebej spodbudile 
razprave v sosednjih republikah. Ne bom vas zadrževal in izrabljal vaše zbranosti 
z brskanjem po gradivu, navedem naj samo časopis »Delo« od 4. decembra 1966 
ko objavlja povzetek priporočila Organizacijsko-pohtičnega zbora Skupščine 
SR Srbije, s karterim priporoča občinskim skupščinam, naj pogumneje uveljav- 
ljajo več zborov pri občinskih skupščinah, z utemljitvijo, da se tako ustvarjajo 
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Ugodnejše možnosti, da postanejo 'delovni ljudje rueposrednejši nosilci odločanja 
v občini. 

Iz tega izhaja moj konkreten predlog, da bi vprašanje ustanavljanja več 
zborov delovne skupnosti pri občinskih skupščinah, ki izpolnjujejo določene 
pogoje, vključili v pripravo- gradiva za razpravo o točki 13, tj. o delu Re- 
publiške skupščine, kjer bomo zajeli skupščinski sistem v naši republiki. Hvala 
za pozornost in še enkrat oprostite, ker sem se še tretjič javil k besedi. 

Predsednik Janez Hočevar; Lista govornikov je izčrpana. Zaklju- 
čujem razpravo in dajem predlog zakona o združitvi mariborskih občin na 
glasovanje. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko>-politični zbor soglasno sprejel predlog 
zakona o združitvi mariborskih občin. Zakon bo stopil v veljavo, ko ga bo v 
enakem besedilu sprejel tudi Republiški zbor. 

Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, vprašam poslance ali 
želijo, da prekinemo sejo> ali da siejo nadaljujemo. Kdor je za to, da sejo pre- 
kinemo, naj prosim dvigne roko (5 poslancev). Večina je torej za to, da nadalju- 
jemo z delom. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na Obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prenosu obveznosti okrajev, ki ga je Skupščini 
SR (Slovenije predložil Izvršni svet. 

Predlagate! je za svojega predstavnika 'določil Rudija Čačinoviča, člana 
Izvršnega sveta. Prosim ga, da zakonski predlog ustno obrazloži. 

Rudi Čačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ustavni zakon o 
odpravi okrajev v Socialistični republiki Sloveniji z 'dne 12. marca 1965 in zakon 
za izvedbo odprave okrajev v Socialistični republiki Sloveniji predvidevata način 
likvidiranja okrajev in razdelitev obveznosti okrajev med občine in republiko. 
Zakon za izvedbo odprave okrajev v Socialistični republiki Sloveniji pa še 
posebej predvideva v 9. členu, da se obveznosti iz investicijskih posojil in 'druge 
obveznosti okraja, ki se ne morejo razdeliti po določbah samega zakona, prene- 
sejo na prizadete občine in Sociahstično republiko Slovenijo s posebnim aktom 
Skupščine SR Slovenije. 

Predlog zakona, ki je sedaj pred vami, je pripravila posebna komisija za 
pripravo predloga o prenosu obveznosti okrajev na občine in Socialistično re- 
publiko Slovenijo, ki jo je imenoval na podlagi 9. člena omenjenega zakona za 
izvedbo okrajev v SocLahstični republiki Sloveniji, Izvršni svet. 

Na podlagi -ugotovitev obstoječih obveznosti okrajev ter na podlagi razprav 
okrajnih komisij s prizadetimi občinskimi skupščinami, je komisija, ki jo je 
imenoval Izvršni, svet, pripravila predlog prenosa okrajnih obveznosti in ga 
predložila v razpravo Izvršnemu svetu. Izvršni svet je v večih razpravah 
obravnaval predlog komisije, pri čemer je predvsem poudarjal potrebo, da mora 
komisija pri izdelavi predlogov uporabljati enotne kriterije za prenos vseh ob- 
veznosti okrajev, saj ni moč zagovarjati kakršnihkoli različnih meril pri pre- 
našanju istovrstnih obveznosti, v nekaterih primerih na občinske skupščine, 
v 'drugih primerih pa na republiko. 



35. seja 381 

Izvršni svet je 'bil mnenja, da bi bil prenos., ki ne bi temeljil na določenih 
enotnih kriterijih, ne le neprincipialen, temveč bi na nepravilen, in tudi na 
neenakopraven način obremenjeval bodisi občinske skupščine, bodisi repu- 
bliška sredstva. Smernice, po katerih se je Izvršni svet v svoji odločitvi ravnal, 
so podrobneje navedene v predloženi obrazložitvi, ki ste jo prejeli obenem z 
besedilom predloga zakona samega, zato jih ne bi posebej navajal. Te smernice 
je komisija za pripravo predlogov pri izdelavi novega predloga prenosa okraj- 
nih obveznosti upoštevala in so podlaga za predlog zakona, ki je pred vami. 

Predlagani zakon zajema vse do sedaj znane obveznosti bivših okrajev, 
tako iz naslova posojil, kot tudi iz danih garancij. Izvršni svet si je prizadeval, 
da bi lahko predložil Skupščini tak predlog prenosa okrajnih obveznosti, ki bi 
bil kar najbolj usklajen z vsemi prizadetimi, to je z republiko in z občinskimi 
skupščinami. Zato ga je predložil vsem občinskim skupščinam in razprav- 
ljal z njimi na skupnem sestanku in na različnih področnih sestankih, prav 
tako pa tudi posebej s tistimi občinskimi skupščinami, kjer so bili ugovori 
poroti predlagani razdelitvi Obveznosti. Pri tem moram ugotoviti, >da ni bilo na- 
čelnih nasprotovanj, temveč so bili ugovori utemeljevani predvsem s stališča 
finančne situacije, v kateri se ta ali, ona občina nahaja. Take ugovore so dale 
občinske skupščine Koper, Piran, Dravograd in Ormož. Ne glede na težave, ki 
bi lahko nastale v preračunih omenjenih občin, je bil Izvršni svet mnenja, da to 
ne more biti razlog, da bi odstopili od načelnih smernic oziroma kriterijev, po 
katerih so bile na druge občinske skupščine prenesene enakovrstne obveznosti 
bivših okrajev. Ta svoja stališča je Izvršni svet utemeljil tudi na Republiškem 
zboru Skupščine SR Slovenije, ki je predlog zakona že sprejel, Prav tako je 
te svoje argumente Izvršni svet Obrazložil tudi odboru za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov, ki jih je, kot je razvidno iz njegovega poročila, v 
polni meri upošteval. 

Predlog, ki je pred vami, j-e bil usklajen tudi s pripombami zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine. Izvršni svet je tako na skupnih obravnavah s pred- 
stavniki občinskih skupščin, kot tudi v razgovorih s predstavniki omenjenih 
štirih Občanskih skupščin, izrazil svojo polno pripravljenost, da bo, ne glede 
na načelno razmejitev obveznosti kot jo predvideva zakonski predlog, pri kon- 
kretnem obravnavanju sodeloval z občinskimi skupščinami in skušal pri re- 
ševanju konkretnih problemov doseči rešitve predvsem tudi z razgovori o an- 
gažiranju sredstev bank ali kako drugače. Pri tem je bil mnenja, da lahko 
posamezne občinske skupščine s polnim angažiranjem v veliki meri še zmanj- 
šajo nekatere obveznosti, ki so jih v zvezi z nekaterimi objekti zapustili okraji, 
predvsem z večjim ovrednotenjem sredstev, s katerimi nekatere likvidirane ali 
še obstoječe gospodarske organizacije razpolagajo. 

Izvršni, svet bo skušal skupno z omenjenimi občinami reševati njihove kon- 
kretne primere v letu 1967. Ce problema ne bo mogel rešiti v svoji pristojnosti, 
ga bo reševal skupno s Skupščino SR Slovenije, oziroma bo predložil Skupščini 
konkretne predloge za tako rešitev. Izvršni svet pa seveda ne more zagotoviti 
sedaj nekih konkretnih materialnih obveznosti, ki bi, bile drugačne kot v ostalih 
primerih. Pri tem naj poudarim, da je znan obseg in angažiranost sredstev, 
s katerimi, razpolaga republika in da bi fodlo sprejemanje dodatnih obveznosti, 
ne glede na načelnost reševanja obveznosti okrajev, še iz materialnih razlogov 
nemogoče. Poleg tega pa so obveznosti republike s tem zakonom še izredno 
velike. Tudi pri objektih v omenjenih štirih občinah sodeluje republika že iz 
obveznosti, ki jih je še pred oidpravo okrajev prevzela. Izvršni svet se tudi 
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nikjer ni spuščal v delitev obveznosti v primerih, kjer so te obveznosti padle 
na več občinskih skupščin, temveč so občine v takem primeru same našle 
primerno rešitev z medsebojnimi dogovori. 

Ob koncu naj mi bo dovoljeno tudi pojasniti, zakaj zakonski predlog ni 
bil Skupščini predložen že prej. Deloma sem. zamudo že pojasnil z željo Izr- 
vršnega sveta, da se v polni meri seznani z mnenji in pripombami vseh ob- 
činskih skupščim in da je hotel doseči tak sporazum o razdelitvi okrajnih 
obveznosti, ki bi bil čim bolj usklajen z interesi občin in republike. Predpri- 
prave pa so trajale prav tako precej časa zato, ker je bila dokumentacija 
obveznosti, nekaterih okrajev neurejena in jo je bilo potrebno zbrati in urediti 
skupno z občinskimi skupščinami in bankami. Toliko v pojasnilo na nekatera 
vprašanja, med drugim tudi na vprašanje poslanca tovariša Franca Svetine. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu Izvršnega sveta predlagam, da 
zbor predlagani zakon sprejme v polnem besedilu, kot ga je predložil Izvršni 
svet. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Zakonski predlog je obravnaval tudi 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, o čemer 
ste poročilo že prejeli. Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Silvo 
Cerjakovo. 

Silva Cer j a k : Tovarišice in tovariši poslanci! Kot ste lahko* ugotovili 
iz poročila, je odbor o osnutku predloženega zakona razpravljal na dveh od- 
borovih sejah. Na eni, prej pa je obravnaval isto gradivo, ki je bilo tedaj pred- 
loženo v obliki odloka. 

Odlok je predlagatelj umaknil na predlog zakonodajno-pravne komisije 
Skupščine, ki je bila mnenja, da je zadeva, ki naj se uredi, izredno važna in 
da jo je potrebno urediti z zakonom. 

V načelni, obravnavi materije, ki jo predlagani zakon vsebuje, je bil odbor 
mnenja, da je sprejem akta, ki naj bi uredil prenos obveznosti bivših okrajev, 
nujno potreben, saj obstoja že vrsta nerešenih vprašanj glede prevzema in 
ureditve dbveznosti prav zato, ker pravno nasledstvo okrajev ni urejeno, čeprav 
je od ukinitve okrajev preteklo že leto in pol. 

Odibor se je strinjal s tem, da se prevzem obveznosti, med republiko in 
občinami razmeji po načelih, ki so v obrazložitvi osnutka navedena, to je po 
smernicah, ki jih je Izvršni svet dal republiški komisiji, ki je pripravila predlog 
razmejitev, obenem pa je tudi ugotovil, da bodo te obveznosti za nekatere 
občine izredno težke. Prav tako je v razpravi ugotovil, da dejansko prevzema 
republika večja bremena kot so zneski navedeni v predlogu, saj bo potrebno 
poravnati tudi obveznosti, ki se po tem zakonu prenašajo na občine, ki so že 
do tedaj prejemale od republike dodatna sredstva. 

Pri podrobni razpravi je bil dan amandma poslanca Franca Svetine glede 
razdelitve obveznosti za bolnico Celje v odstotkih udeležbe tudi na druge občine 
bivšega celjskega okraja. Amandma ni v poročilu naveden. Odbor je amandma 
odklonil zaradi tega, ker je takih obveznosti, ki bi dejansko morale bremeniti 
več občin, še veliko in bi sprejem amandmaja porušil načelo, -da se prenese 
obveznost na občino, na področju katere je obveznost nastala s tem, da se vse 
prizadete občine same med seboj dogovore, kako bodo obveznosti skupno 
poravnale. 
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2e v obrazložitvi !k predlogu zakona je navedeno, da obstaja nekaj spornih 
obveznosti, katerih prenosa komisija Izvršnega sveta ni mogla rešiti v soglasju 
z občinskimi skupščinami, čeprav v skladiu z načeli, ki določajo obveznosti 
občin. To so nekatere obveznosti za občine Koper, Piran, Ormož, in Dravograd. 
Zato je bil odbor najprej mnenja, da je potrebno še pred sprejetjem zakona 
najti ustrezne rešitve tudi za te obveznosti. To še posebej zato, ker so sporne 
obveznosti za občino Koper, podjetje »Fructus« in za občino Piran, »Ladje^- 
delnica Piran«, neposredno pred izvršbo. 

Poleg tega sta obveznosti za podjetje »Fructus« in »Ladjedelnico« v Piranu 
nastale v času obstoja okraja, ki je bil financiran iz republiških sredstev. Tudi 
pravnomočna plačilna naloga okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru o 
sporni obveznosti, sta bila izdana v času pred odpravo okrajev v Sloveniji. Zato 
je predsednik koprske občinske skupščine, poslanec Dušan Barbič predlagal, da 
se te obveznosti poravnajo iz republiških sredstev. Menil je tudi, da predloženi 
zakonski predlog nasprotuje 91. členu republiške ustave, češ da republika krši, 
samoupravne pravice občine, saj se neposredno vmešava v občinske sklade. 

Odbor je sejo v zvezi s tem zakonskim predlogom prekinil s tem, da do 
prihodnje seje Izvršni svet predloži konkretnejše rešitve za poravnavo spornih 
obveznosti, za prej navedene 4 občine. V nadaljevanju obravnave tega zakon- 
skega predloga, dne 9. 12. t. 1. je predstavnik Izvršnega sveta odboru sporočil, 
da Izvršni svet trenutno ne more predložiti konkretnih rešitev za sporne ob- 
veznosti za občine Koper, Piran, Ormož in Dravograd, zagotovil pa je vso 
pripravljenost Izvršnega sveta, da bo pomagal pri reševanju spornih vprašanj, 
bodipi, da bo prizadete občine razbremenil nekaterih drugih obveznosti, bodisi 
ob dodelitvi republiških proračunskih sredstev oziroma z angažiranjem, rezervnih 
sredstev gospodarskih organizacij ali pa bančnih sredstev. Izrazil je tudi pri- 
pravljenost, da se zadeve pri ono reševati takoj. Ker zakonski predlog dejansko 
načelno razmejuje obveznosti bivših okrajev na občine in republiko in je za 
rešitev teh vprašanj nujno potreben, posebno pa, ker je Izvršni svet oziroma 
njegov predstavnik zagotovil pri skupni rešitvi spornih vprašanj vso pomoč, 
je bil odbor mnenja, da obravnavo zakonskega predloga v našem zboru ne bi 
prelagali na poznejši čas., je pa sočasno sprejel sugestijo, da občini Koper in 
Piran ter Izvršni svet začnoi takoj reševati sporne probleme, medtem ko je 
potrebno, da se situacija glede obveznosti, prenesenih na občine, ponovno ob- 
ravnava in upošteva ob razpravi o proračunskih sredstvih republike in dopol- 
nilnih sredstvih za občine. 

Odbor je nato predlog zakona sprejel in predlagam, da ga sprejmete tako 
kot je bil predložen. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) Začenjam razpravo. Še prej bi "vprašal poslanca Franca 
Svetino, če se zadovoljuje z odgovorom, ki ga je dal tovariš Cačinovič na poslan- 
sko vprašanje. (Se.) Hvala. Besedo ima Dušan Barbič. 

Dušan Barbič: Tovarišice in tovariši poslanci! Nadaljeval bi z ob- 
razložitvijo stališča, ki ga je zavzel odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov. Kot je bilo rečeno, je obveznost nastala še v času, ko je okraj ob- 
stajal in je bila tudi izitožena s pravnomočno sodbo 5. cm are a 1965, se pravi v 
času, ko je bil okraj financiran še iz republiških sredstev. Plačilni nalog je 
pravnomočen in je že dovoljena izvršba s strani sodišča, banka pa samo čaka 
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na sprejem zakona, ker bo na osnovi zakona zasegla z izvršbo proračunska 
sredstva občine Koper in Piran. Z zamudnimi obrestmi in rednimi obrestmi 
vred znaša skupni znesek 430 milijonov. Kaj predstavlja to za proračun obeh 
občin, mislim ni treba, posebej obrazlagati, naj vaim povem samo to, da je to 
več kot četrtina proračuna občinske skupščine Piran in da je to več kot 12 
proračunskih prispevkov proračuna občine Koper. 

Kolikor bi zakon bdi sprejet, bi to prav gotovo povzročilo težke politične 
in druge posledice v Piranu in v Kopru glede na to, da so> visi proračunski 
potrošniki odvisni od teh sredstev pri izplačevanju osebnih dohodkov za svoje 
uslužbence tik pred Novim letom. Mislim, da moramo z določenim političnim 
posluhom dokončno sklepati o predloženem zakonskem predlogu glede na to, 
da je to področje kar zadeva strukturo prebivalstva, tudi specifično področje 
in zato, ker je to obmejno območje, ki lahko povzroči, še nepredvidene druge 
politične probleme. 

O prenosu teh obveznosti smo razpravljali s predstavniki Izvršnega sveta, 
in sicer prvič 26. 4. v Gorici za ves primorski bazen. Tedaj sta občini Koper 
in Piran odklonili prevzem te obveznosti glede na to, ker je bila že iztožena, 
povedati pa moramo, da je občinska skupščina Koper prevzemala od odprav- 
ljenega okraja 7 milijard 770 milijonov din obveznosti na račun garancij, ki jih 
je dal okraj in 993 milijonov kreditov, ki, predstavljajo 65 milijonov 555 tisoč 
dinarjev anuitet letno i;z proračuna. Nedvomno je to breme, ki ga občina ne more 
več prevzeti, tudi če bi bil tak zakon, kot je predložen, izglasovan. 

Sestanku v Gorici je sledil 28. septembra ponovni sestanek na občinski 
skupščini v Kopru, kjer smo tudi predlagali konstrukcijo, na kakšen način 
naj bi se spor oziroma problem, pred kraterim smo, rešil. Izgleda, da predlog 
ni naletel na dovolj razumevanja, ker v predloženem zakonskem predlogu ni 
upoštevan. 

Glede na tako situacijo je občinska skupščina Koper sprejela sklep, da 
sproži ustavni spor, kolikor bi bila obveznost prenesena na občino Koper, 
ker menimo, da bi s tem republika neposredno posegla v razporejanje občinskih 
sredstev in njenih skladov. To je v nasprotju z 91. členom ustave SRS, ki 
zagotavlja občini, da samostojno razporeja svoja sredstva in sklade. 

Kot je bilo že rečeno, je bila na seji odbora za proučevanje zakonskih in 
drugih predlogov 5. decembra o tem razprava. Tedaj sem tudi obrazložil, iz 
kakšnih razlogov občini Koper in Piran odklanjata prevzem te obveznosti 
in kaj bi to za obe občani pomenilo. Ko je odbor slišal to obrazložitev, je sklenil 
predložiti dokončno sklepanje o tem predlogu na naslednjo sejo, ki je bila 
9. decembra s tem, 'da Izvršni svet pripravi svoj predlog, na kakšen način 
misli sodelovati pri reševanju tega vprašanja, da se ne bi še bolj zaostril kot 
se je že in da ne bi povzročil veliko večje težave v obeh občinah, kot jih 
že imajo. 

Na tem sestanku je bilo s strani predstavnika Izvršnega sveta tudi. zagotov- 
ljeno, da so takoj pripravljeni sesti za mizo s predstavniki obeh prizadetih občin 
in razpravljati o predlogu, kako bi bilo mogoče rešiti problem, pred katerim 
smo se znašli. Dogovorili smo se za tak sestanek včeraj popoldne, to je 12. tega 
meseca ob 16.30 na Izvršnem svetu, kjer so poleg predstavnika Izvršnega sveta 
bili tudi predstavniki, republiškega sekretariata za finance, zavoda SRS za 
gospodarsko planiranje, pomočnik direktorja Kreditne banke iz Kopra in drugi. 

Ko sem povedal svoj predlog, so prisotni menili, da je sprejemljiv in da 
bi ga 'bilo mogoče realizirati. Vendar je bilo na zahtevo 'predstavnika Izvršnega 
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sveta dokončno sklepanje o tem odloženo za toliko časa, da se je ta mogel 
poprej posvetovati z ostalimi člani Izvršnega sveta, ki so bili v drugi sobi. 
Po povratku pa nam je sporočil, da Izvršni svet ne prevzema nobenih obveznosti 
v tem konkretnem primeru glede na to, ker je v ostavki. 

Če smo v taki situaciji, mislim, da bi bilo umestno, da v skladu z 32. 
členom našega začasnega poslovnika sklenemo, da se odloži razprava o tem 
vprašanjtu, dokler se ne najde konkretnega predloga za rešitev teh primerov. 
V tem predlogu me podpirajo poslanci Ivan Rau, inž. Marija Vičarjeva, Jožko 
Lojen, Vladimir Birsa, Jolanda Kos, Franc Svetina, inž. Ludvik Mali, Ciril 
Kamibič in Lado Mahnič. Poleg teh je še določeno število poslancev, ki jih pa 
ne navajam, so pa v odmoru izr azili svojo pripravljenost, da me podprejo v tem 
predlogu. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Rudi Cačinovič. 

Rudi Cačinovič: Tovarišice in tovariši poslanci! Mislim, da sem 
v svojem ekspozeju pojasnil stališče Izvršnega sveta, in to, kar je pojasnil 
tovariš Barbič, samo dokazuje, da je Izvršni svet bil in da je še pripravljen 
iskati konkretne rešitve. 

Mi smo včeraj tudi na skupnem sestanku prišli do predloga, s katerim je 
bi.l zadovoljen tudi tovariš Barbič, vendar niti Izvršni svet niti jaz kot njegov 
predstavnik, ne morem reči, da bomo sedaj kar potegnili denar iz žepa, ker 
z njim nihče osdbno ne razpolaga, ampak je najbrž treba to predložiti Iz- 
vršnemu svetu, ki bo v tem meritorno odločal na seji in po potrebi vprašanje 
predložil Skupščini. Mislim, da je odveč vsako izsiljevanje nekih izjav, na katere 
se bo potem nekdo skliceval, kot na neko pobotnico, ki je že vnaprej podpisana. 
To smo tovarišu Barbiču včeraj tudi zelo jasno povedali in mislim, da je to 
izhajalo tudi iz moji,h uvodnih pojasnil. 

Ponovno bi opozoril na načelo, ki se ga j e Izvršni svet držal in ki v danem 
primeru ni nič drugačno kot pri drugih. Mislim, da bi še marsikatera občina 
lahko rekla, da bo prišla v težak položaj in da nista v nič lažjem položaju tudi 
ne Ormož ali pa Dravograd in vendar sta toliko uvidevni,, da ne nasprotujeta 
zakonu, ker vesta, da bomo težave skušali skupno reševati. Najlbrž nihče ni 
zainteresiran, da požene to ali ono občino na boben, da se tako izrazim. Banka, 
pa lahko tudi Izvršnemu svetu, enako kot občini blokira račune, če nima zato 
razumevanja. Menimo pa, da bo najbrž koprska banka vendarle počakala nekaj 
dni, da se bodo stvari lahko rešile tako, kot smo se dogovorili. Končno pa je 
tovariš predsednik za nekatere principe reševanja vedel že tudi prej, saj so 
se skladno s tem dajale nekatere izjave tudi v časopisih. To pa najlbrž ne bo 
veliko pripomoglo h konkretni rešitvi problema, zlasti če ga bomo skušali re- 
ševati na tak način. Zato gre tu v prvi vrsti za to, da se načelo delitve sprejme, 
da pa skušamo potem, z napori in sodelovanjem prizadetih občin samih te 
stvari konkretno reševati. 

Opozoril bi še na to, da je bil tak predlog sprejet tudi v Republiškem 
zboru, kjer so bili enaka pomisleki, vendar so razumeli, da ni mogoče tega 
principa kršiti, ker bi se takoj postavilo vprašanje, zakaj bi veljal za eno 
občino 'drugačen kriterij, kot za drugo. 

Prosil bi, da iskušate razumeti dano situacijo, kajti imeti je treba tudi 
zaupanje v Izvršni svet, ki bo verjetno prišel s takim aii drugačnim konkretnim 
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predlogom pred Skupščino. Najhitreje pa se bodo ta vprašanja rešila z med- 
sebojnim sodelovanjem in z iskanjem konkretne rešitve. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Franc Svetina. 

Franc Svetina: Tovarišice in tovariši poslanci! Kakorkoli že ocenju- 
jemo zakonski predlog, ki je pred nami, menim, da je obrazložitev tega pred- 
loga pomanjkljiva. Kot predlagatelj amandmaja s takšno obrazložitvijo ne 
morem soglašati, kakor ne morem soglašati z razlogi, zaradi katerih sta Izvršni 
svet in Republiški zlbor moj amandma zavrnila. Vprašujem se, čemu je Izvršni 
svet zamolčal nekatera dejstva, ki bi, če bi bila zlboru znana, lahko bistveno 
vplivala na današnjo razpravo o zakonskem predlogu, ki je pred nami. Menim, 
da je treba ugotoviti tudi nekatera dejstva, ki lahko predloženi zakonski osnutek 
osvetlijo še z drugih strani. Ta dejstva bi bila naslednja: 

Predloženi zakon je eden od zakonov, s katerimi že neposredno urejamo 
proračunsko potrošnjo tudi za leto 1967, in ga, četudi ga sprejemamo ločeno, 
ne moremo povsem ločeno obravnavati, ne da bi imeli pred očmi proračunsko 
potrošnjo v obdobju, ki je pred nami. 

Pri predlogu Izvršnega sveta ni mogoče iskati nekih izrednih sistemskih 
izhodišč. Predlagatelj je sicer moral izhajati iz določenih izhodišč, ta izhodišča 
pa bodo postala načelo šele tedaj, ko bo Skupščina o njih glasovala. 

In tretjič, že od samega sprejetja zakona o financiranju družb eno-političnih 
skupnosti dalje razpravljamo o realizaciji intencij tega zakona. Kolikor sprej- 
memo ta zakon v predloženem besedilu, se dokončno odpovedujemo realizaciji 
zakona o financiranju družbenoHpoHtičnih skupnosti. Zato ni mogoče mimo dej- 
stva, da bo sprejem tega zakona pogojeval ves nadaljnji razvoj sistema finan- 
ciranja in v končni konsekvenci tudi ves nadaljnji razvoj komunalne samo- 
uprave, katere osnovni pogoj je sistemsko urejen, stabilen način financiranja. 

Izhajajoč iz teh (dejstev se vprašujem, kakšen je bil cilj predlagatelja pri 
sestavi tega zakonskega 'predloga. Ne dvomim v iskren namen in prepričanje 
predlagatelja, da bo lahko s sprejemom tega zakona uspešneje reševal probleme 
v republiki. Predlagatelj je očitno izhajal iz konkretne finančne situacije v re- 
mobliki in občinah. Kakšna pa je ta konkretna finančna situacija, vemo po- 
slanci zelo malo. Četudi se zavedamo, da izhajajoč iz te konkretne situacije 
predlagatelj ne gradi samo tega zakona, ampak prejudicira že tudi prihodnje 
odločitve skupščine. Zavedati se moramo, da smo dolžni čuvati interese repu- 
blike, da pa smo »dolžni enaiko skrbno čuvati tudi interese naših občin in da se 
lahko odpovemo zagovoru naših občin le tedaj, če smo prepričani., da je to 
v splošnem interesu republike kot celote. 

Ali nam predlagatelj omogoča takšno odločitev? Menim, da ne. Menim, da 
je to že 'kar simptomatično za neko stanje, do katerega prihajamo danes in to ne 
prvič. Ne krivim za to zgolj Izvršnega sveta, ker sodim, da je Izvršni svet le 
izvršilno telo Skupščine, ne pa vlada, katere delo je od časa do časa podvrženo 
oceni Skupščine. Da se Skupščina tega dejstva doslej ni zavedala, ali pa v pre- 
majhni meri, je ne odvezuje odgovornosti. Da pa se tegla dejstva ni zavedal 
Izvršni svet, mu lahko Skupščina očita manj, kakor lahko nam očita vsa slo- 
venska družbena skupnost. Cernu to poudarjam? Izključno samo zato, da po- 
novno poudarim pomembnost današnje odločitve. Naj izrazim svoje prepričanje, 
da je naloga našega zbora, 'da reši ta problem v celoti, ob tehtanju vseh dejstev, 
S polno odgovornostjo sfcupaj s svojim Izvršnim svetom, kakšni so ti problemi 
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gledani s stališča republike in kakšni so ti problemi gledani s stališča občin. 
Izvršni svet se je odločil predlagati Skupščini zakonski predlog, sestavljen na 
podlagi 9. člena zakona o izvedbi odprave okrajev v SR Sloveniji, izhajajoč iz 
izhodišč, ki jih je imel za najprimernejše, da se zagotovi hitro plačilo obvez- 
nosti, da se republiške finance čez mero ne obremene in 'da se ne obremene 
proračuni -posameznih občin v tolikšni meri, da bi bila ogrožena že tako ali 
tako nezadovoljiva finančna situacija v občinah. 

Ta izhodišča so sama po sebi opravičljiva. Menim pa, da bi lahko bila ta 
izhodišča tudi -drugačna. Stališče republike je povsem jasno-, da bo morala 
republika vsem tistim občinam, ki prejemajo dopolnilna sredstva, v prihodnje 
primakniti z dotacijo tudi! ta sredstva, ki jih predlagani zakon nalaga kot obvez- 
nost teh občin. Zato je treba, braneč interese republike, doseči, da se bo večina 
možnega prenotsa realizirala tako> da bodo obremenjeni potenciali tistih občin, 
ki ne žive od dotacije republiškega proračuna. Iz tega tudi izvira odklonilno 
stališče Izvršnega sveta do mojega amandmaja in do amandmaja, ki ga je 
predlagal tovariš Barbič. 

Kako pa je mogoče ocenjevati nastali položaj s stališča občin? Vse tiste 
občine, na katere se prenašajo obveznosti okrajev, je mogoče razdeliti na dve 
skupini. V prvo skupino spadajo občine, ki žive tudi od dotacij iz republiškega 
proračuna. Te se slej ko prej laže sprijaznijo s sleherno odločitvijo, kajti obvez- 
nost se dejansko ne prenaša v celoti nanje, ampak tudi na republiko, ki jim bo 
morala tudi ta znesek v prihodnje dotirati. Te občine torej niso neposredno 
prizadete, zato je -tudi njihovo obravnavanje problema, ki se postavlja, drugačno 
od tistih občin, katerih dohodki zadostujejo za pokrivanje najosnovnejših potreb, 
ali drugače rečeno od tistih občin, ki ne žive od republiške dotacije. Med slednje 
spadata tudi občini Koper in Celje. Ti dve občini se branita prevzeti določenih 
obveznosti, branita pa se prevzemati obveznosti, ki. po njunem mnenju odsto- 
pajo celo od izhodišč predlagatelja. To mnenje in vztrajanje, govorim z:a občino 
Celje, pri amandmaju, ki ga predlagam, je povsem razumljivo. Prepričan sem, 
da so argumenti, s katerimi nastopa Izvršni svet zoper moj amandma in s ka- 
terim ga j-e zavrnil tudi Republiški zbor, premalo tehtni, saj se v glavnem 
omejujejo na dejstvo, da gre za izjemo, ki j-e ni mogoče 'dopustiti in da gre 
za vprašanje, ki ga* je mogoče reševati, z dogovorom z občinami. Takšen argu- 
ment, predvsem slednji, pa je žal nerealen. Tu ni mogoč noben 'dogovor več. 
Oim pa bo zakon sprejet, bo kakršenkoli dogovor še bolj iluzoren. Tudi ne gre 
za to, ali so kršena načela, ah niso, ali jih krši moj amandma, ali jih krši zakon, 
ker bomo ta načela, kot rečeno, šele sprejemali. 

Kakor sem že v začetku poudaril, se zavedam, da razpravljam na tem 
mestu o zakonskem predlogu tako 'kot predstavnik celjske občine, kot tudi 
poslanec tega zlboona. Dejal sem in ponavljam, da so celjski interesi, in celjske 
zakonite pravice ogrožiene, in kako naj bi potem tehtal interese republike, če 
predlagatelj izhaja verjetno iz drugačnih predpostavk pri obravnavi celotnega 
kompleksa problema? To tehtanje enih in 'drugih koristi je zame nemogoče. 

2e na seji odbora sem dejal, da sem pripravljen amandma umakniti, če bi 
vedel, kakšne konkretne posledice prinaša ta konkretni zakonski predlog za 
sistem financiranja v bodoče. Odgovora na to vprašanje takrat nisem dobil. 
Morda je bilo tudi moje vprašanje nekoliko preuranjeno. Danes ponovno po- 
stavljam to vprašanje. 

Kolikor je moje stališče pravilno in kolikor Izvršni svet, kot predlagatelj 
zakona z njim soglaša, sem še vedno pripravljen zakonski predlog podpreti in 
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tudi z glasovanjema prevzeti del odgovornosti, kljfuib drugačnim stališčem občine 
Celje. Ne glede na to in ne glede na stališče predlagatelja pa predlagani zibani, 
da se ob razpravi in glasovanju zaveda, dia gre vendarle za tak zakonski akt, 
katerega posledice bodo pomembne tako za republiko, kakor za občine. 
Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo želi razpravljati.? Besedo ima tova- 
rišica Jolanda Kos. 

Jolanda Kos: Tovarišice in tovariši! Predvsem se v celoti strinjam 
s tovarišem Svetino, želel bi poudariti le, da se moramo vsi skupaj zavedati, 
kakšno odgovornost prevzemamo, če bi se odločili, da zakon, kakršen je pred- 
ložen, tudi sprejmemo. 

Občine so bile konzultirane in so tudi pojasnile svoja stališča ter sprejele 
svoje sklepe. Obveznosti občin so popolnoma jasne, čeprav se zavedajo repu- 
bliških predpisov, predvsem 19. člena zakona o odpravi okrajev, kjer je jasno 
določeno, da je komisija iz 8. člena tega zakotna dolžna vnesti v svoj predračun 
tudi vse Obveznosti odpravljenih okrajev. Zdaj pa naenkrat stojimo pred od- 
ločitvijo, kdo in kako naj prevzame odgovornost. Strinjam se s tovarišem Sve- 
tino v toliko, da je nemogoče, da bomo reševali probleme takrat, ko se bodo 
pojavili v dosti hujši obliki in zato tudi ne morem razumeti predlagatelja, 
zakaj ne bi poiskali, jasne rešitve, preden glasujemo o takem zakonu. Nemogoče 
si je predstavljati, da bodo imele občine blokiran račun, ker bi to pomenilo 
likvidacijo nekaterih občin, saj vemo, da je nemogoče kakršnokoli popuščanje, 
čim pride izvršba v službo družbenega knjigovodstva. In prav s tega stališča 
ne moremo prevzeti odgovornosti za vse, kar se bo v teh občinah čez teden 
dni dogajalo. Zato mislim, da je vsako odlaganje rešitve za teden dni nesmisel. 

Se nekaj, kar bi rada povedala. Zdi se mi prav tako nemogoče, da bi raz- 
pravljali na tak način, da vsa stvar dobi videz izsiljevanja. O izsiljevanju bi 
marsikdaj v tej hiši, morali razpravljati že zdavnaj prej in ne vem, če je 
izsiljevanje to, da nekdo pove svoje mnenje v časopisju, oziroma če kdo to 
stori takrat, ko mu celo skupščina to naloži. Ali se potem časopis res solidari- 
zira za nekima uradnimi stališči, ki so jih že vsi naši kongresi obsodili? 

Predlagam, da se sklepanje o takem zakonu odloži do takrat, ko bomo 
jasno vedeli, kakšna naj bo rešitev kot je to predlagal tudi tovariš Svetina. 

Predsednik Janez Hočevar: Kdo še želi besedo? (Ne javi se nihče.) 
Dovolite, tovariši, nekaj besed' v zvezi s tem zakonom. Strinjal bi se 

z oceno in zaključkom, ki ga je dal naš odbor za proučevanje zakonskih in 
drtugih predlogov. Ta odbor je resno razpravljal o tem vprašanju, in imel je 
dve seji in rezultat zadnje seje vam je pojasnila tovarišica Silva Oerjakova. 

Položaj prav gotovo ni rožnat. Popolnoma razumem tovariša Barboča in 
tovariša Svetino, vendar moramo vedeti, da se v težki situaciji ne nahajajo 
samo štiri občine, ampak je poidobna finančna kriza tudi v ostalih občinah, kot 
tudi v republiki. Mislim, da nima smisla, da zdaj zaostrujemo ta vprašanja, 
ampak da skušamo najti nek izhod, kajti najlaže je razpravo o zakonu odložiti 
ali pa sprejem zakona odkloniti. Vendar s takšnim ravnanjem po mojem ne 
bomo ničesar rešili. Gre za načelno rešitev obveznosti okrajev. Postavljena so 
nekatera načela, ki se jih je komisija držala. Meni je jasno, da se do dinarja 
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vsega ne da izračunati, im da je težko predložiti povsem pravične rešitve za 
vsako občino, vendar je položaj takšen, da bi bilo odstopanje od načel, ki se jih 
je skušala držati naša komisija za likvidacijo okrajev, škodljivo, ker verjetno 
ne moremo več odlašati s sprejetjem tega zakona. Omenim naj tuidi kontinuiteto 
odgovornosti občinskih skuipščin. Vemo, da so bili pred leti veliki apetiti v 
marsikateri izmed teh občin, o katerih je danes govora, delali so se veliki plani 
in nikdar ni bilo zadosti investicij in kreditov. Danes, ko je treba določene 
stvari plačati, pa vsi dvigamo roke. 

Sklicujemo se tudi na politično občutljivost obalnega področja. Meni se 
zdi, da je ta politična občutljivost vsepovsod. Osebno sem že od nekdaj aler- 
gičen na politično občutljivost obalnega področja, naj mi tovariš Dušan Barbič 
to oprosti, ampak težave so ne samo na obalnem področju, temveč tudi v Ljub- 
ljani in drugih krajih, in zato tega ne bi potiskal v ospredje. 

Glede sistemskih rešitev se s tovarišem Svetino popolnoma strinjam, ko 
ugotavlja problematičnost sistema financiranja družbeno-političnih skupnosti. 
Poudarjam, da sem osebno za to, da ne rušimo načela, ki je bilo postavljeno, 
ampak da sprejmemo zakon, da Obenem vzamemo na znanje izjavo tovariša 
Cačinoviča, kljub temu, da je tovariš Barbič poročal o nekakšnem neraspolo- 
ženju na Izvršnem svetu glede prevzema obveznosti. Zaradi tega bi predlagal, 
da zakon sprejmemo, hkrati pa zadolžimo Izvršni svet, da predloži 28. decembra, 
ko bomo razpravljali o rebalansu in o začasnem financiranju za prihodnje leto, 
osnutek načrta, kako se bodo stvari urejevale. Seveda mora biti načrt rezultat 
skupnih-naporov Izvršnega sveta in občin. 

Plred seboj imamo dva amandmaja, in sicer amandma poslanca Franca 
Svetine in amandma poslanca Dušana Barbiča. Prosim za mnenje tovariša 
Cačinoviča. 

Rudi Cačinovič: Glede amandmaja Dušana Barbiča sem že izjavil, 
da ga ne sprejemam. 

Predsednik Janez Hočevar: In še glede amandmaja tovariša Svetine. 

Rudi Cačinovič: Tudi glede amandmaja tovariša Svetine sem de- 
loma že odgovoril. Mislim, da bi bilo zelo težko s tem zakonskim določilom 
sploh reševati take odnose med posameznimi občinami, celjskega območja. Po- 
vedal sem, da je bilo doslej več takih primerov, ko so občine našle med seboj 
skupni jezik. Zadnjič, ko smo se o tem pogovarjali na seji zakonodajno-pravne 
komisije, so nekateri poslanci, ki so člani tega odbora, imeli pomisleke glede 
take delitve. Mi glede predložene delitve nimamo posebnih pomislekov, mislim 
pa, da to ni predmet, ki bi ga reševali z zakonom, ker bi sicer morali, v neštetih 
primerih narediti isto. Lahko vzamemo, če .Skupščina tako želi, to kot priporočilo 
občinam, da približno tako rešujemo posamezne primere. Ker menim, da 
amandma poslanca Svetine ne sodi v zakon, ga ne sprejemam, čeprav materialno 
republiških sredstev ne obvezuje, vendar pa menim, da gre za načelno vpra- 
šanje. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Vprašujem ali poslanca vzitrajata pri 
amandmajih in ali poslanec Barbič vztraja pri predlogu, da se obravnava o tem 
zakonu odloži? Besedo ima tovariš Svetina. 
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Franc Svetina: Kolikor zbor sklene, da bo razpravo oziroma skle- 
panje o predlogu zakona preložil, vzfarajam na amandmaju, če pa zbor sklene, 
da bo danes odločil, umikam, amandma. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Dušan Barbič. 

Dušan Barbič: Kolikor se zbor izreče za predlog, da se dokončno 
sklepanje o zakonskem predlogu preloži na prihodnjo sejo, umikam amandma. 

(Predsednik Janez Hočevar: Še mnenje odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov o amandmajih. 

Silva Cerjak: Glede amandmaja Franca Svetine je odbor že razprav- 
ljal in ga zavrnil. 

O amandmaju Dušana Barbiča pa odbor še ni razpravljal, zato prosim za 
kratek odmor, da se odbor lahko sestane. 

Predsednik Janez Hočevar: Prekinjam sejo za 10 minut. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.50 in se je nadaljevala ob 15.05.) 

Predsednik Janez Hočevar: Nadaljujemo razpravo. Besedo ima to- 
varišica Silva Cerjakova. 

Silva Cerjak: Odbor je razpravljal o predlogu tovariša Barbiča glede 
predložitve sklepanja o predlogu zakona, kot tudi o njegovem amandmaju. 
Odbor predlaga, da se razprava o zakonu ne preloži, ker bi dejansko s tem 
ničesar ne dosegla, Problemi bi ostali in jih bo treba dejansko reševati spo- 
razumno med Občinami in Izvršnim svetom. 

Odbor prav tako predlaga, da se amandma poslanca Barbiča ne sprejme, 
ker bi /bila s tam kršena načela za razmejitev obveznosti med občinami in 
republiko, ki jih je komisija, ki je pripravila zakonski predlog, že sprejela in 
s katerimi soglaša tudi, odbor. Hvala. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Tone Delak. 

Tone Delak: Tovarišice in tovariši poslanci! Poidprl bi predlog, ki smo 
ga zdajle slišali, se pravi, da se razprava ne preloži, na drugo sejo in da se 
amandma zavrne. Dovolite md še nekaj besed o tem. Prvič, mislim, da je pred- 
stavnik Izvršnega sveta zelo jasno povedal, da se bodo problemi reševali spo- 
razumno in mislim, da je to uradna izjava, ne pa neka zasebna izjava, izrečena 
kje na kakem hodniku ali kjerkoli In če je takšna izjava bila dana, potem 
mislim, da moramo imeti zaupanje, da bo tudi uresničena, razumljivo, ob 
obojestranskem sodelovanju. 

Drugič pa mislim poudariti naslednje. Koper se preprosto ne more odreči 
vseh tistih nepravilnosti, če se lahko tako izrazim, ki so se dogajale na tem 
področju. Likvidirana podjetja so bila koprska podjetja in zaito ne vidim 
nobenih razlogov, zaradi katerih bi morale vse občine v Sloveniji sedaj plačevati 
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nepravilnosti, ki so se dogajale v Kopru. Zaradi tega menim, da lahko danes 
zakon kot je predložen, sprejmemo. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še kdo besedo? (Ne javi se nihče.) 
Ugotavljam, cla predlog poslanca Barbiča v smislu 32. člena začasnega poslov- 
nika zibora v danem primeru ne pride v poštev, ker se nanaša navedeni člen 
le na splošna vprašanja, ne pa na postopek pri sprejemanju zakonov in 'drugih 
splošnih aktov. Glede na to dajem na glasovanje amandma poslanca Barbiča. 
Ali je potrebno, da amandma prej preberem? (Ni potrebno.) Kdor je za amand- 
ma, naj prosim dvigne roko. (8 poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (Nihče.) 
Kdo se je vzdržal? (Večina poslancev dvigne roko.) Ugotavljam, da zbor ni 
sprejel amandmaja tovariša Dušana Barbiča. 

Ker je poslanec Svetina amandma umaknil, prehajamo na glasovanje o 
predlogu zakona v celoti. Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko? 
(Večina poslancev dvigne roko.) Kdo je proti? (5 poslancev dvigne roko.) Kdo 
se je vzdržal? (13 poslanoev.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zJbor z večino glasov sprejel 
predlog zakona o prenosu obveznosti okrajev. 

Prehajamo na 8. točko dnevnega reda, na obravnavanje in skle- 
panj e o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija prevzame obveznosti za izpla- 
čilo posojil, ki so bila najeta v letih 1964 in 1965 v skupnem znesku 8 765 000 
novih dinarjev, iz sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš za nezapo- 
slene člane Zveze združenj borcev NOV na odplačilno dobo 30 let in z 1 °/o 
obrestno mero. 

Predlog sklepa je Skupščini predložil Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil Dragico Dekleva, pomočnico republiškega sekretarja za finance. 
AH želi morda besedo? 

Dragica Dekleva (iz klopi): Hvala lepa, ne želim1. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi, besedo poročevalec odbora? 
(Ne želi.) Zeli besedo predstavnik zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) 

Prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim dvigne 
roko. Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-pohtični zibor predlog sklepa soglasno 
sprejel. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, tojena obravnavo in skle- 
panje o predlogu sklepa, s katerim SR Slovenija prevzema obveznosti odpla- 
čevanja posojil, ki so bila najeta v lebu 1964 in 1965 v skupnem znesku 
12 280 000 N din iz sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš ter iz 
občinskih stanovanjskih skladov namensko za graditev in odkup stanovanj za 
republiške potrebe, ki ga je Skupščini, SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Želi tovarišica Deklevova dati ustno poročilo? (Ne.) Želita besedo pred- 
stavnika odbora ali zakonodajno-pravne komisije? (Ne.) Zeli kdo razpravljati? 
(Nihče.) 

Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdor je za predlog sklepa, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti,? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) 
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Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor predlog sklepa soglasno 
sprejel. 

Tovariši, ostane nam še 10. točka dnevnega reda, to je predlog 
programa dela zbora do aprila 1967. 

Predlog programa dela zbora smo sestavili na osnovi, pripomb nekaterih 
poslancev in občinskih skupščin. Predložil bi še eno vprašanje in sicer, da bi 
na eni izmed prihodnjih sej razpravljali o problematiki carinske službe. To 
področje je že dalj časa pogosta tarča kritike s strani občanov in delovnih 
organizacij. Mislim, da je sedaj, po sprejetju zakona o državni in javni, varnosti, 
čas, da dobi, tudi ta služba, ki je v nekem smislu zaostala, nove in sodobne 
oblike. Ali se zbor s tem strinja? (Da.) Zeli kdo besedo? 

Vlado Mahnič: V problematiko carinske sdružbe naj bi vključili tudi 
problematiko Obmejne službe. 

Predsednik Janez Hočevar: Vprašanje obmejne službe sodi v pod- 
ročje notranjih zadev, kar pa iimamo že v programu kot posebno točko. 

Morda pa borno to vprašanje obravnavali tudi v okviru drugih vprašanj. 
Kar pa zadeva predlog tovariša dr. Vaneka Šiftarja, da bi ob razpravi o 

delu našega zbora razpravljali še o občinskih skupščinah, pa menim, da bi bilo 
primernejše, da bi, o tem razpravljale občinske skupščine same, za nas pa je po- 
membno, da o našem delu odkrito spregovorimo. Vsakršno priporočilo občinskim 
skupščinam v smislu formiranja več zborov delovnih skupnosti v občinskih 
skupščinah bi bilo po mojem mnenju prenagljeno, ker ta vprašanja še niso 
dovolj proučena, posebno še, ker so se vprašanja v praksi v nekaterih repu- 
blikah silno zapletla. 

Ze v naši skupščini je ta razvejanost povzročila določene težave, v občinah 
pa še posebej, ker se postavlja vprašanje pristojnosti in vprašanje večjega šte- 
vila poslancev, kar pa posredno zahteva tudi povečano upravo i.td. Bil bi bolj 
za to, dia bi mogoče občinske skupščine same, ko bodo analizirale svoje delo, 
ugotavljale potrebo po več zborih. 

Dr. Vanek Šiftar: Mislim, tovariš predsednik, da ne gre samo za 
problem zborov oziroma delegacije delovnih organizacij, ampak smo v praksi 
naleteli tudi na probleme našega volilnega sistema. Nekateri, poslanci 
srno izvoljeni neenakopravno glede na strukturo zborov delovnih skupnosti. 
Menim, da bi bilo treba gradiva stalne konference mest soočiti, z materiali sim- 
pozija, ki ga je organiziral inštitut za družbene vede v Beogradu. Ne vztrajam 
pri tem, da gremo vrat na nos v razpravo, mislim pa, da je sedaj situacija taka, 
da razprava ne bi, škodila. Mislim, da bi bilo prav, če bi nekdo v odboru to 
pripravil in nas v diskusiji informiral, kakšno je stanje. Ni naša stvar, da 
vprašanje rešimo, ampak da damo iniciativo. 

Predsednik Janez Hočevar: Mislim, da ni naš namen razpravo o delu 
Skupščine in občinskih organov utesnjevati, mislim pa, da je dobro, če bomo 
upoštevali vse pripombe. Ali zbor soglaša s predlaganim programom dela? (Da.) 
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Ob koncu bi vas samo še obvestil, ida bo 36. sej,a Organizacijsko-pohtičnega 
zbora predvidoma v sredo 28. decembra. Obravnavali bomo poročilo o uveljav- 
ljanju krajevnih skupnosti v komunalnem, sistemu, ki ga je pripravil naš za- 
časni odbor, poleg tega bomo obravnavali predlog rebalansa, ker Izvršni, svet 
ne more predložiti predloga proračuna že v decembru, temveč bo predložil 
predlog za rebalans in predlog o začasnem financiranju za prve mesece v pri- 
hodnjem letu. Nadalje bomo obravnavali predlog zakona o varstvu pred narav- 
nimi in drugimi hudimi nesrečami, predlog zakona o oddajanju stavbnega 
zemljišča, predlog zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, predlog 
zakona o uvedbi dodatnega darvka od prometa blaga na drobno in o uporabi 
sredstev iz tega davka, pa še odlok o finančnem programu za sofinanciranje 
prve in druge faze prve etape graditve khničnega centra v Ljubljani. 

Tovariši, s tem je seja zaključena in hvala lepa! 

(Seja je bila zaključena ob 15.25.) 



36. seja 

(28. decembra 1966) 

Predsedoval: Janez Hočevar, 
predsednik Organizaeijskonpolitičnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

(Predsednik Janez Hočevar: Tovarišice in tovariši poslanci! Pri- 
čenjam 36. sejo Organizacij sko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Frančiška Hribar, Vlado Grešnik, 
Milka Jovan in Maks KLanšek. Ugotavljam, da je ^bor sklepčen. 

Seji prisostvuje predstavniki Izrvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, in 
si,cer: Mirko Žlender, Bdo Brajnik in Viktor Repič, člani Izvršnega sveta; Ermin 
Kržičnik, republiški sekretar za urbanizem, inž. Tone TMbušon, direktor Zavoda 
SR Slovenije za gospodarsko planiranje, Nade Majcen, namestnik republiškega 
sekretarja za zdravstvo in socialno varstvo, in Dragica Dekleva, pomočnik re- 
publiškega sekretarja za finance. 

Za današnjo sejo predlagani tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 35. seje Organizacijsko-političnega zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o poročilu odbora o uveljavljanju, krajevnih skupnosti v ko- 

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

vah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1966; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasnem financiranju 

republiških potreb v prvem trimesečju 1967; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi dodatnega davka 

od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka; 
7. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 

sofinaciranje I. in II. faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani; 
8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prispevku za uporabo 

mestnega zemljišča; 
9. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o oddajanju stavbnega zem- 

ljišča; 
10. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o varstvu pred naravnimi in 

drugimi hudimi nesrečami; 
11. potrditev imenovanja začasnih odborov. 
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S tem predlogom, razširjam predlog dnevnega neda, ki vam je 'bil poslan 
s sklicem, glede 2. in 11. točke dnevnega reda. Ali ima morda kdo kak dru- 
gačen predlog 'dnevnega reda? (Ne jajvi se nihče.) Ugotavljam, da je predlagani 
dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika 35. seje, ki site ga prejeli s sklicem. Ima kdo kakšno pripombo k zapis- 
niku? (Ne javi se nihče.) Ker ni pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 35. seje 
zbora odobren. 

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

Na pretekli seji ^bora si je poslanec Franc Svetina pridržal pravico do nar- 
kmadne izjave o odgovoru nai njegovo poslansko vprašanje glede odškodnine za 
razlaščena stavbna, kmetijska in nerodovitna zemljišča. Besedo ima tovariš 
Franc Svetina-. 

Franc Svetina: Čeprav tovariš sekretar Kutin ni povsem jasno 
odgovoril na vsa moja vprašanja, se z odgovorom v načelu strinjam, ker mislim, 
da bo ta problem) rešen s sprejetjem zveznega zakona o razlastitvi. 

Predsednik Janez Hočevar: Poslanec Jože Kert je postavil Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije poslansko vprašanje, ki ste ga dobili danes na 
klopi. Na vprašanje bo odgovorila Dragica Dekleva, pomočnik republiškega 
sekretarja za finance. Besedo ima tovarišica Dragica Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš J ože Kert, 
predsednik občinskega odbora SZDL občine Ravne na Koroškem in poslanec 
Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije želi odgovor na dvoje 
vprašanj: 

1. Kaj je sekretariat za finance SR Slovenije v letu 1966 storil za to, da 
bi se našla in uveljavila objektivnejša merila proračunske potrošnje družbeno- 
političnih skupnosti,, predvsem občin, v smislu prvega poglavja 10. odstavka re- 
solucije VI. kongresa SZDL in na podlagi sklepov III. plenuma CK ZKJ z 'dne 
11. marca 1966? 

2. Zakaj se tako počasi sprejemajo predpisi o financiranju družb enoMpolitič- 
nih skupnosti v letu 1967? 

Odgovor: Po določilih, ki so uzakonjena tako v ustavi kakor tudi v zakonu 
o financiranju družbenopolitičnih skupnosti, ima občina, ki s sredstvi, katera 
ji gredo po zakonu, ne more financirati družbenih potreb in nalog, pravico do 
dopolnilnih republiških sredstev. K sistemu določanja dopolnilnih sredstev obči- 
nam so bile že v prvem letu uveljavljanja tega sistema, kakor tudi v letu 1966 
izražene številne pripombe. Vendar bi bilo zelo težavno določiti predloge za po- 
membnejše spremembe sedanjega sistema le po izkušnjah iz leta 1965 in 1966, 
kajti prav v tem obdobju, ko je republika prvič urejala te odnose nasproti 
občinam, so z restriktivnimi ukrepi vneseni v proračunsko potrošnjo določeni 
problemi. Podrobnejše proučevanje pokaže, da ni mogoče z enkratnimi ukrepi 
oziroma posegi odpraviti vseh razlik, često nerazumljivih, ki so nastale zaradi 
različnih načinov določanja dopolnilnih sredstev občinam po nekdanjih okrajih. 
Poleg tega so nekatere težave izvirale tudi iz lastne finančne politike posameznih 
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občin in. v mnogih primerih ni mogoče zagotoviti občinam kritja tako nastalih 
obveznosti. Znano je, da spadajo med elemente, ki povzročajo glavne težave 
pri določanju enotnih meril, specifičnosti v razvoju posameznih občin, ki se ne 
pojavljajo na splošno le v okviru nekaterih dejavnosti na primer šolstva, 
socialnega varstva ali komunalne, pa tudi same politično-teriorialne razdelitve 
občin, temveč nastopajo te specifičnosti v posamezni dejavnosti tudi, v eni 
sami občini. Hkrati je znano, da se pri določanju dopolnilnih sredstev ni bilo 
mogoče poslužiti najbolj splošnih meril in osnov, kot so proračunska potrošnja 
v odnosu do narodnega dohodka, proračunska potrošnja na prebivalca, narodni 
dohodek na prebivalca, struktura proračunske potrošnje glede na potrebe šol- 
stva, socialnega varstva, zdravstvene zaščite, državne uprave, organizacij in 
komunale, stroški na učenca v posameznih vrstah šol, razmerja med osebnimi in 
materialnimi, izdatki v posameznih šolah, višina socialne podpore na podpiranca, 
izdatki za socialno varstvo na prebivalca, izdatki za zdravstveno varstvo na 
prebivalca, izdatki za državno upravo na prebivalca, izdatki za kulturno pro- 
svetno dej avnost in podobno*. 

Zato se je v letih 1965 in 1966 prizadevanje za ugotavljanje objektivnih 
meril ustavilo predvsem pri naporih, da bi se z določitvijo dopolnilnih sredstev 
občinam le-tem zagotovila sredstva za osnovne potrebe. Z določitvijo dopolnilnih 
sredstev za leto 1966 se je že poskušal doseči počasnejši vzpon pri dopolnjevanih 
občinah na račun hitrejšega vzpona tistih občin, ki ne prejemajo dopolnilnih 
sredstev. 

Ker Se najbolj splošnih meril in osnov nismo mogli poslužiti, in ker je 
dosedanji sistem slonel na vzpostavljenih odnosih, zatečenih ob uveljavitvi 
zakona o financiranju družbenopolitičnih skupnosti., je o tem vprašanju izdelal 
posebno študijo Ekonomski center Maribor. 

Iz te študije povzemam osnovne misli: Vsi politično ekonomski instrumenti 
do proračunske reforme leta 1960 in do ureditve financiranja proračunske po- 
trošnje v letu 1965 so bih v glavnem administrativni in so imeli namen izenačiti 
ter demokratizirati proračunsko potrošnjo v smislu ustavnih in zakonskih 
določil. Šele ko so družbenjo-politične skupnosti same smele odločati, kako bodo 
v okviru zveznih zakonov določale svoje dohodke in njih višino, so- postale 
samostojne. V primeru, ko družbeno-politična skupnost ne more z lastnimi 
dohodki izpolniti ustavne dolžnosti, je širša družbeno-pohtična skupnost dolžna 
dodeliti ji potrebna manjkajoča sredstva. 

V sedanji ureditvi financiranja z dopolnilnimi sredstvi gre torej za dvoje 
vprašanj: katere naloge in družbene službe morajo občine financirati tako, da 
zagotovijo zanje vsaj minimalno proračunsko potrošnjo ter katera so objektivna 
merila za presojo o tem, katerim občinam naj se zagotove v potrebni višini 
dopolnilna sredstva za delo potrebnih služb in za izpolnjevanje nalog. 

Poglobljena presoja drugega vprašanja zahteva zaradi razgibanega in raz.- 
novrstnega značaja obravnavanih pojavov eliminiranje dosedanjih kriterijev 
določanja sredstev na podlagi proračunske izvršitve preteklih let, prehod k 
analitični oceni proračunskih potreb lokalnih skupnosti ter enotno merilo za 
predvideno minimalno proračunsko potrošnjo. Po končnem analitičnem pregledu 
proračunov in finančnih načrtov bi lahko postavili merilo, normativ, ki bi mu 
v posameznih izrazitih primerih dodali izenačevaini pribitek ali odbitek. Tak 
normativ naj bi imel čimbolj enostavno vsebino in veliko prilagodljivost. 

Postavljanje normativov v okviru vsake občine za jedro določenih izdatkov 
in zbiranje teh normativov za vse občine pri republiki, bi predstavljalo zelo 
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zahtevno in zelo zamudno delo. Zaradi določitve normativov, ki tvorijo jedro 
proračunske potrošnje, bi bilo treba sprejeti odločitev o tem, za kaitere vrste 
in katere skupine proračunskih izdatkov se naj normativ postavi, treba bi bilo 
oblikovati strokovne ekipe, ki bi izdelale predloge za posamezne vrste norma- 
tivov ter izdelati in naložiti evidenčno kartoteko o celotnih družbenih negospo*- 
darskith skladih, ki, bi vsebovala vse osnovne, fizične in finančne kazalce za 
ugotovitev normativov. 

Uporaba takega normativa pa bi lahko prizadela načelo samoupravnosti. 
Zaradi dolgega obdobja, ki ga terja izdelava analiz za tak normativ, ta medtem 
že izgubi osnovo za resno orientacijo. Prav tako bi se brez poprejšnje analize 
posameznih občin težko odločili za kriterij proračunske potrošnje in narodnega 
dohodka na prebivalca, katerega uporablja zveza za dodelitev dopolnilnih sred- 
stev republikam. 

Pri .diokaj obširni osnovi in veliki želji najti ustrezno rešitev za dodelje- 
vanje dopolnilnih sredstev, lahko ugotovimo, da v tej analizi oziroma v tem 
elaboratu ni dan naravnost noben predlog. Rezultati te študije torej ne dajejo 
možnosti, da bi lahko po določeni metodi objektivizirali določanje dopolnilnih 
sredstev. Zato je republiški sekretariat za finance v informaciji, ki jo je izdelal 
avgusta letos, predlagal način, ki bistveno odstopa od dosedanjega načina in 
prakse. 

Predlog za razdelitev dopolnilnih sredstev, ki temelji na proračunski po- 
trošnji na prebivalca, bi bil v novih pogojih financiranja vsekakor sprejem^ 
ljivejši, kajti s temi sredstvi bi se uravnavala le proračunska potrošnja brez 
šolstva. Sodimo, 'da je za preostale dejavnosti,, ki bodo še financirane iz pro- 
računov, manj upravičeno, da obstojajo med občinami tako bistvene razlike, 
kakršne so obstojale doslej. Na tako različno potrošnjo v občinah s približno 
enakim številom prebivalstva in približno enako gospodarsko razvitostjo je 
večkrat vplivala prav različna višina sredstev, ki so jih občine daj,ale za potrebe 
izobraževanja. Izdatki za 'dejavnost šol so v povprečju znašali v občinskih p«>- 
računih okoli 45 °/», v posameznih občinah pa od 58 °/o do 29 %>. Iz takega po- 
ložaja izhaja tudi povsem različno oskrbovanje posameznih vrst šolskih zavodov 
s sredstvi. Tako znašajo stroški, na učenca v osemletkah po podatkih za leto 
1966 v povprečju za našo republiko okoli 980 novih dinarjev, medtem ko znaša 
najvišji strošek 1992 novih dinarjev, najnižji pa 619 novih dinarjev. Prav go- 
tovo so te razlike posledica boljše ali slabše oskrbljenosti s proračunskimi 
sredstvi. Kot že rečeno menimo, da z izločitvijo sredstev za izobraževanje iz pro- 
računskih dohodkov ustvarjamo možnosti za enakomernejšo razdelitev pro- 
računskih dohodkov oziroma za objekti.vnejšo razdelitev dopolnilnih sredstev. 

Postopek za 'določitev dopolnilnih sredstev posameznim občinam v letu 1967 
bi izhajal iz naslednjih osnov: 

Ocenile bi se vse možnosti za uvedbo dohodkov, ki enotneje kot doslej 
hremene občana v podobno razvitih občinah. To pomeni, da ocena sloni na 
možnostih za zbiranje posameznih vrst dohodkov in ne na praksi, kakršno so 
posamezne občine uvedle v svojem sistemu obdavčevanja. Plan dohodkov torej 
ne bi upoštevali širših oprostitev in olajšav ter nižjih prispevnih stopenj, katere 
so nekatere občine uvedle pri izvajanju svoje lastne davčne politike, zlasti ne 
takih, kakršnih del občin zaradi težje proračunske situacije ni mogel določiti. 

Širše oprostitve im olajšave ter nižje prispevne stopnje so bile namreč mno- 
gokrat posledica avtomatičnega pritekanja proračunskih dohodkov iz drugih 

/ 
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virov, kot so prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja, prometni 
davek od prometa blaga na drobno itd., ki ne obremenjujejo neposredno občanov. 

Iz ibrurto 'dohodkov po občinah bi se ugotovila sredstva po enotnih stopnjah 
za zvezo, za kritje potreb izobraževanja ter za republiški proračun skupaj z 
dopolnilnimi sredstvi. Od bruto sredstev bi, se odštela sredstva, ki naj bi jih 
družbeno-poMitične skupnosti z enotnimi stopnj-ami izločili za pravkar navedene 
koriistnike proračunskih sredstev. Iz ocene pričakovanih proračunskih sredstev 
skupaj z 'dopolnilnimi sredstvi, po odbitku sredstev za šolstvo in vzgojo, ugo- 
tavljamo, ida bo v letu 1966 znašala proračunska potrošnja v vseh občinah v 
naši republiki na prebivalca okoli 267 N din, pri čemer bo ta potrošnja predvi- 
doma znašala pri občinah, ki ne prejemajo dopolnilnih sredstev, 306 N din, pari 
občinah zi dopolnilnimi sredstvi pa okoli 220 N din. Dosedanji sistem dopolnilnih 
sredstev je dopuščal, da so imele posamezne občine z (dopolnilnimi sredstvi celo 
višjo potrošnjo na prebivalca, kakor občine brez dopolnilnih sredstev. Prav 
zaradi takih pojavov se je oporekalo umestnosti sedanjega sistema razdeljevanja 
dopolnilnih sredstev. Na osnovi takih nesorazmerij, ki obstojajo še v letošnjem 
letu, smo predlagali, da bi za leto 1967 predvideli dopolnilna sredstva le za 
tiste občine, ki z lastnimi proračunskimi sredstvi ne dosežejo potrošnje na pre- 
bivalca okoli 220 N din, in sicer brez šolstva, kar bi ustrezalo proračunski po- 
trošnji na prebivalca občin, ki v letu 1966 prejemajo dopolnilna sredstva, Ob 
navedenem kriteriju bi v letu 1967 prejemalo dopolnilna sredstva znatno manjše 
število občin. 

Končno bi bilo treba pripomniti, da bi predloženi način urejanja, dopolnilnih 
sredstev pomenil pri nekaterih občinah bistveno razliko v proračunskih sred- 
stvih za leto 1967 nasproti sredstvom, s katerimi razpolagamo v letu 1966. V 
posameznih občinah bi se ob predloženem povprečju potrošnja na prebivalca, 
brez šolstva, morala proračunska potrošnja v prihodnjem letu občutno zmanjšati, 
na prijmer v občinah Metlika, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Cerknica, Nova Go- 
rica, Trebnje, Sežana, Tolmin, medtem, ko bi se v nekaterih drugih občinah 
stanje glede na leto 1966 izboljšalo na primer v občinah Idrija, Lendava, Ormož. 
Se bolj zaostriti vprašanje dopolnilnih sredstev v enem letu ne bi bilo vzdržno, 
pač pa bi bilo v naslednjih letih potrebno začeti z združevanjem posameznih 
občin. Le na ta način, bi se število občin, ki naj bi prejemale dopolnilna sredstva* 
lahko še zniževalo. Ob takšni rešitvi pa bi se vsekakor izboljšalo stanje v obči- 
nah, ki ne prejemajo dopolnilnih sredstev. 

Iz gornjega sledi, da si, sekretariat za finance prizadeva predlagati čimboljši 
sistem določanja dopolnilnih sredstev občinam v želji, da bi ustvarili najbolj 
zadovoljive odnose med občinami ter spodbujal večja prizadevanja pri reali- 
zaciji proračunskih dohodkov. Seveda vse to ob predvidevanju, da bo za večji 
del leta 1967 rešeno vprašanje financiranja šolstva izven samega proračuna. V 
tej smeri bo tudi, predložen predlog sekretariata za finance glede določitve repu- 
bliške stopnje za leto 1967 in glede dopolnilnih sredstev občinam za leto 1967. 

V nadaljevanju dajem odgovor na drugo vprašanje. 
Republiški sekretariat za finance je 27. avgusta 1966 predložil Izvršnemu 

svetu in Skupščini informacijo o oblikovanju in razporeditvi proračunskih sred- 
stev družbeno-poihtičnih skupnosti v Sloveniji za leta 1966 in 1967. Namen te 
informacije je bil predvsem prikazati, kakšni pogoji obstojajo za oblikovanje 
proračunskih sredstev v letu 1967, kako in koliko proračunskih sredstev je mož- 
no izločiti za financiranje izobraževanja in vzgoje, kakšno naj bi bilo razmerje 
med proračunskimi sredstvi republike in občin po izločitvi sredstev za izobra- 
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zevanje, s kakšnimi sredstvi bodo razpolagale občine, in posebej, kako naj bi se 
določala dopolnilna sredstva tistim občinam, pri katerih z lastnimi sredstvi ni 
mogoče pokrivati obvezne proračunske potrošnje. Posebej pa so bili prikazani 
in obrazloženi problemi samega republiškega proračuna. 

Gradivo je slonelo na takrat znanih instrumentih in. na pričakovanju, da bo 
zakon o izobraževanju in vzgoji sprejet še v letu 1966. V oktobru in novembru 
1966 pa so zvezni organi pripravili nove predloge za stopnje prispevkov. Po teh 
predlogih naj bi se na novo uvedel prispevek na sredstva skupne porabe, kar 
bi imelo za posledico, da se za ustrezni del, ki se dobi z novo obdavčitvijo, zniža 
stopnja prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja. V zadnjem tre- 
nutku pa je bil predlog o obdavčitvi sredstev skupne porabe umaknjen. Zvezna 
skupščina o teh predlogih razpravlja v teh dneh, ob tem pa republike niso 
mogle še v letu 1966 pripraviti predloge predpisov, s katerimi bi se uredilo 
financiranje družbenoHpohtičnih skupnosti v letu 1967. Po sprejetju zveznih 
predpisov, ki so osnova za pripravo republiških predpisov, bo republiški sekre- 
tariat za finance pripravil ustrezne predloge ter jih predložil Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije. 

Zaradi zakasnitve zveznih predpisov bo podaljšan rok za sprejemanje sto- 
penj za prispevke in davke do 28. februarja 1967, s čimer bo občinam omogo- 
čeno, da uveljavijo te stopnje po 1. januarju 1967 z veljavnostjo za celo leto 1967. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali je poslanec Kert z odgovorom 
zadovoljen? (Da.) Hvala! 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo o poro- 
čilu odbora o uveljavljanju krajevnih skupnosti v komunalnem sistemu. 

O krajevnih skupnostih je naš zbor doslej že dvakrat razpravljal, in sicer 
predvsem v zvezi z ustanavljanjem krajevnih skupnosti in v zvezi s spreje- 
manjem njihovih statutov. Vrsta vprašanj, ki so ostala nerešena ali pa so se 
pojavila kasneje, pa terja, da to problematiko ponovno proučimo, posebej še 
v novih pogojih družbene in gospodarske reforme, ki se odražajo tudi v živ- 
ljenju in delu krajevnih skupnosti. Zaradi tega je naš začasni, odbor v sode- 
lovanju s širšim- krogom poslancev to problematiko ponovno proučil in o tem 
predložil ziboru svoje poročilo, ki ste ga prejeli skupaj s sklicem. 

Da bi to vprašanje osvetlili z več strani, smo na to sejo povabili tudi pred- 
stavnike nekaterih krajevnih skupnosti iz Ljubljiane in Kranja, komisije pri Glav- 
nem odboru SZDL Slovenije, Visoke šole za politične vede, Inštituta za sociolo- 
gijo in filozofijo, Občinske skupščine Ljobljana^Center, Urbanističnega inštituta 
SR Slovenije in Službe 'družbenega toj igo vodstva. Goste lepo pozdravljam in jih 
vaJbim, da sodelujejo v razpravi. Listki za prijavo so, kot po navadi, na mizi.. 

Prosim predsednika začasnega odbora za proučitev uveljavljanja krajevnih 
skupnosti v komunalnem sistemu, poslanca Franca Svetelja, da da uvodno obraz- 
ložitev. 

Franc Svetelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je Orgainizacijsko- 
pohtični zbor pred dvemi leti in pol obravnaval problematiko krajevnih skup- 
nosti, je imel pred očmi predvsem družbeno odgovornost, ki jo te imajo za 
razvoj in ruveljavitev lokalne samouprave občinske skupščine. S tem v zvezi 
je zibor sprejel tudi vrsto priporočil, ki se nanašajo predvsem na pomoč, ki naj 
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bi jo oibčinske skupščine nudile občanom in krajevnim skupnostim pri obliko- 
vanju in uveljavljanju institucij neposredne samouprave občanov. 

Naloga začasnega odbora Organizacijsko-političnega zbora za proučitev 
uveljavljanja krajevnih skupnosti v komunalnem sistemu je bila predvsem 
poskušati ugotoviti, katera so tista pereča vprašanja, ki preprečujejo, da vloga 
občinskih skupščin in drugih družbeno-1,političnih dejavnikov pri oblikovanju 
krajevnih skupnosti ne pride bolj do izraza, da je nastajanje in uveljavljanje kra- 
jevnih skupnosti še vse preveč prepuščeno le prizadevanjem in dobri volji 
aktivnih družbeno-poHtičnih delavcev v posameznih krajih, in da je pri tem 
premalo usklajenega dela pri obravnavanju perečih vprašanj na tem področju. 
Skratka, želeli smo dobiti odgovor na vprašanja, kje so vzroki, da družbena 
prizadevanja v smeri razvijanja krajevnih skupnosti v občinah stagnirajo. S 
tem v zvezi želi. odbor opozoriti na nekatera odprta vprašanja, ki jih je zaznal 
pri svojem delu, ko je proučeval dosedanji razvoj krajevnih skupnosti v naši 
republiki. 

Uvodoma je treba vsekakor ugotoviti, da bi napravih krivico mnogim po- 
žrtvovalnim družbenim delavcem, občanom, ki so s svojim delom mnogo pri- 
pomogli k iskanju oblik, načinov in poti, prek katerih se občani neposredno 
vključujejo v samoupravni mehanizem komune, če bi dejali, da v naši republiki 
v obdobju zadnjih dveh let in pol na tem področju ni bilo ničesar ah je bilo 
zelo malo narejenega. Teh prizadevanj in iskanj zares ni bilo malo. O tem nam 
pričajo tudi nekateri konkretni podatki, med njimi tudi ta, da imamo danes v 
naši republiki že preko 900 (krajevnih skupnosti, ki zajemajo večino mest, 
naselij in vasi in ki so se marsikje uspešno uveljavile pri reševanju najrazlič- 
nejših vprašanj, s katerimi se srečujejo občani v posameznih komunah. 

Morda ob tem samo še podatek, ki kaže, da je večina krajevnih skupnosti 
dej.ansko usmerjena v angažiranje in mobilizacijo občanov za urejanje sklopnih 
zadev. Samoprispevek, ki ga bodo v najrazličnejših oblikah zbrali, občani v 
krajevnih skupnostih, bo. namreč v letošnjem letu po nekaterih podatkih pre- 
segel sredstva, ki jih občinske skupščine namenjajo za potrebe krajevnih sklepč- 
nosti iz svojih proračunov. Ti in še nekateri drugi podatki kažejo, da nikakor 
ni, mogoče trditi, da razvoj krajevnih Skupnosti v naši republiki stagnira. 

Pri nastajanju 'krajevnih skupnosti pa smo se v zadnjih dveh letih in pol 
srečavali ponekod z najrazličnejšimi pojmovanji in pogledi, ki niso bali, vedno 
v prid hitrejšemu in kvalitetnejšemu razvoju krajevne samouprave občanov. 
.Največ ugovorov zoper krajevno skupnost se vsekakor nanaša na nerazvito 
materialno osnovo komune, češ kaj bomo s krajevnimi skupnostmi, ko pa nima- 
mo sredstev zanje. Na drugi strani pa smo se v razvitejših okoljih, zlasti v mestih, 
srečavali z ugotovitvami, da krajevne skupnosti, nimajo kaj početi, saj razvite 
komunalne in družbene institucije povsem zadoščajo potrebam občanov. V obeh 
primerih pa gre za ostanke birokratskih odnosov do samoupravnih Skupnosti 
občanov, za nezaupanje v pripravljenost in sposobnost ter zavest občanov pri 
oblikovanju resnične samouprave v komuni. 

Nekatera pojmovanja, na primer, da je prerano spustiti stvari iz rok, dia 
krajevne skupnosti oziroma občani niso sposobni urejati mnogih problemov z 
lastnimi močmi, da je treba vsa vprašanja, ki se tičejo komune, reševati z ob- 
činskega vrha, da je materialna osnova komune še premalo razvita, da bi kra- 
jevne skupnosti, lahko uspešno zaživele, so resna ovira za hitrejšo deetatizacijo 
in demokratizacijo urejanja družbenih odnosov v komuni. Rezultat takih poj- 
movanj je, da v nekaterih občinah še precej statično gledajo na krajevne skup- 
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nosti in da ne poskušajo najti ustreznejših rešitev za uveljavitev teh institucij. 
Taki pogledi so, med drugim, vplivali tudi na oblikovanje območij krajevnih 
skupnosti,. Zato se v praksi pogosto srečujemo s krajevnimi skupnostmi, ki 
obsegajo velika območja. Dostikrat v takih primerih o območju krajevne skup- 
nosti niso odločali občani sami, pač pa občinski aparat, ki je bil mnenja, da 
bo za manj krajevnih skupnosti, v občini potrebno dati iz občinskega proračuna 
tudi manj sredstev. Pomembnejše od dejstva, da ni delovno območje nekaterih 
občin razdeljeno na krajevne skupnosti,, to je, da smo marsikje z neživljenjski- 
mi in nerealnimi kriteriji ustanovili velike krajevne skupnosti in s tem marsi- 
kdaj zavrli neposredne samoupravne pobude občanov v posameznih naseljih 
oziroma vaseh. 

Območja krajevnih skupnosti so še vedno preveč odraz različnih kombi- 
nacij v občini, ne pa dejanski izraz želja občanov. Dostikrat smo pri oblikovanju 
območij upoštevali le načelno- soglasje zborov volivcev, premalo pa dejansko 
soglasje in voljo občanov, živečih na določenem območju. Zato še danes nimamo 
povsod pravih krajevnih skupnosti, pač pa skupnosti, ki, so formalno sicer usta- 
novljene, ki zadovoljujejo določene formalne kriterije, vendar pa dejansko ne 
delujejo tako, kot bi morale. Zato se v takih krajevnih skupnostih srečujemo 
s številnimi težnjami, da bi se posamezni kraji osamosvojili in ustanovili svoje 
krajevne skupnosti, saj le v manjših skupnostih prihaja v večji meri do izraza 
neposredni initeres občanov. 

Ob tem pa je zanimiva tudi ugotovitev, da tam, kjer formalno sicer še 
nimajo ustanovljenih skupnosti, prihajajo do izraza številne pobude, volja in 
pripravljenost za reševanje skupnih problemov nekega kraja oziroma naselja. 
Skratka, samoupravna skupnost nastaja po volji občanov, vendar je zaradi tega, 
ker ne ustreza nekim formalnim kriterijem, ne priznamo. 

Tudi na področju programiranja dela krajevnih skupnosti je bilo dosti od- 
prtih vprašanj. Vsekakor pa je treba poudariti, dia je iskanje praktične vsebine 
dela za vsako krajevno skupnost ena izmed njenih najvažnejših nalog, pri 
iskanju te praktične vsebine oziroma pri oblikovanju konkretnega programa 
pa naj bi sodeloval čim širši krog občanov. Dosedanja praksa kaže, da temu ni 
balo vedno tako. Delovni programi, ki so večkrat podobni le predračunoma po- 
sameznih del, ne vsebujejo tudi programa financiranja in drugih zadev. Sestav- 
ljajo jih največkrat posamezniki v okviru krajevnih skupnosti. Le v eni tretjini 
krajevnih skupnosti sprejemajo programe dela zbori občanov, medtem ko v 
ostalih krajevnih skupnosti sprejemajo te programe sveti. 

Pomembna je tudi ugotovitev, da programi krajevnih skupnosti doslej niso 
povsod pomenih izhodišča oziroma organskega sestavnega dela občinskega druž- 
benega plana, saj tretjine letošnjih programov krajevnih skupnosti v občinskih 
družbenih planih sploh niso upoštevali. Praksa terja, da programi krajevnih 
skupnosti postanejo dejanski odraz potreb in hkrati tudi možnosti v komuni. 

Posebej se postavlja vprašanje dolgoročnejšega planiranja v krajevnih skup- 
nostih. V mnogih občinah so predstavniki krajevnih skupnosti poudarili potrebo 
po 'dolgoročnem planiranju razvoja v komuni in s tem tudi razvoja posameznih 
krajev v njej. Ugotavljamo, da se zaradi tega, ker takih programov ni, ponekod 
iz leta v leto v programih krajevnih skupnosti ponavljajo ista vprašanja, ki 
jih seveda ni mogoče rešiti v enem letu. Občani pa ostajajo brez odgovora na 
vprašanje, kdaj (bo njihov problem, prišel na vrsto. To vsekakor pasivizira občane. 
Na drugi strani pa se pojavlja mnenje, da življenjska praksa ne dovoljuje se- 
stavljanja seznamov zadev, ki naj jih rešuje krajevna skupnost v daljšem ob- 
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dobju. Vendar se kljuib takemu mnenju ni mogoče izogniti zaključku, da morajo 
večje naložbe, ki jih predvidevajo programi krajevnih skupnosti, najti svoje 
mesto v 'dolgoročnih planih občin. Tega pa doslej ni bik>, vsaj ne v večjem 
obsegu. 

O vsebini dela krajevnih skupnosti srno slišali mnenja, da marsikdaj po 
nepotrebnem postavljamo (dilemo, ali naj v dejavnosti krajevne skupnosti do- 
minirajo komunalni problemi ali, kakšno od ostalih področij. Menimo', da vsebine 
dela ni mogoče utesnjevati v toge okvire, pač pa je le-ta odvisna od specifič- 
nosti posameznega območja in od 'dejanskih potreb v posameznem kraju. Brez 
dvoma ne bi bilo na mestu pričakovati od krajevne skupnosti, v kateri so 
nerešena številna pereča komunalna vprašanja, da se bo začela najprej ukvarjati 
z nekaterimi -drugimi problemi, ki monda niso tako pereči, in da bo šla mimo 
teh komunalnih problemov, ki prizadevajo večipo občanov. Dosedanje krajevne 
skupnosti in pestra vsebina njihove aktivnosti kaže, da tam:, kjer krajevna 
skupnost deluje resnično kot samoupravna skupnost občanov, ni nejasnosti glede 
tako imenovane delitve pristojnosti med krajevno skupnostjo in različnimi in- 
situacajaimi na terenu oziroma med krajevno skupnostjo in občinsko skupščino. 

Vprašanje financiranja krajevnih skupnosti, je še vedno eno od najbolj po- 
gostih vprašanj, ki se obravnava v občinah, kadar se govori o vzrokih za zaosta- 
janje krajevnih skupnosti,. Dosedanje izkušnje negirajo mnenje, da lahko krajevne 
skupnosti obstojajo le v tisti občini, ki ima dovolj sredstev v svojem proračunu, 
drugod pa za krajevno skupnost ni pogojev. Taka pojmovanja so vzrok, da v 
posameznih komunah občani večkrat menijo, da krajevna skupnost pomeni 
novo 'administrativno enoto in novo obliko obdavčenja občanov, posebno zaradi 
tega, ker v občinah marsikdaj poudarjajo, >da za krajevne skupnosti v prora- 
čunih ni sredstev. Nihče pa občanu ne pojasni, da v krajevnih skupnostih ne 
gre le za to, d,a bo krajevna skupnost živela le od sredstev prispevka, pač 
pa gre tudi za vpliv občanov na celotna sredstva, ki. so v komuni namenjena 
za družbeni standard in tudi za ostala področja. 

Ko govorimo o odločanju o tako imenovanih občinskih sredstvih, premalo 
upoštevamo občana v krajevnih skupnostih, ki je kot proizvajalec ta sredstva 
ustvaril in kaj naj bi o njihovi uporabi v komuni in v teh kraijevnih skupnostih 
tudi odločal. S tega vidika je materialna osnova krajevne skupnosti precej 
širši pojem kot si marsikdaj predstavljamo', seveda če obravnavamo krajevno 
skupnost kot samoupravno skupnost občanov in kot sestavni del samoupravnega 
sistema komune, ne pa kot kak organ ali organizacijo izven tega mehanizma. 

S tem v zvezi lahko ugotovimo', da se v praksi že uveljavlja načelo, ki je bilo 
sprejeto tudi v resoluciji VI. kongresa SZDL Slovenije letos spomladi, ki med 
drugim pravi, da je za uspešnejši razvoj krajevnih skupnosti in njihove samx>- 
uprave potrebna močnejša materialna osnova, ki pa jo je treba zagotoviti z 
dogovori občanov, v dogovorih z občinsko skupščino za sredstva iz proračuna, z 
dogovori s samoupravnimi organi v delovnih organizacijah in tako dalje. Po>- 
datki, ki sem jih že omenil, kažejo, da po pomembnosti prednjači jo sredstva 
od samoprispevka občanov, na drugem mestu pa so sredstva, ki jih dajejo 
delovne organizacije. To je toliko bolj pomembno, ker občinski proračuni iz- 
gubljajo dosedanjo vlogo pri, urejanju komunalnih problemov in problemov 
družbenih služb. Samoprispevek je vsekakor najbolj pomemben vir sredstev 
zlasti v tistih krajevnih skupnostih, ki so resnično delovne in pri njih predstav- 
ljajo ta sredstva večkratno vsoto tistih sredstev, ki jih krajevna skupnost prejme 
iz občinskega proračuna in -drugih virov. 
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Poudariti je treba, da se občani odločijo za zbiranje sredstev za urejanje 
skupnih zadev na podlagi stvarnih programov, oziramo za povsem določen na- 
men. S tega vidika naj bi, se ocenile posamezne težnje, po katerih naj bi bile 
krajevne skupnosti z določenim odstotkom udeležene pri nekaterih dohodkih, kot 
so prispevek iz osebnega dohodka, prometni davek in podobni dohodki občin- 
skega proračuna. Verjetno ne -gre enostavno izenačevati statuta krajevnih skup- 
nosti s položajem ekonomske enote v podjetju, kjer gre za povsem, drugo vrsto 
odnosa. Po dosedanjih izkušnjah bo verjetno pravilna rešitev, po kateri naj 
'bi bili samoprispevki občanov glaivni vir financiranja krajevnih skupnosti, davki 
pa bi, bili v celoti dohodek občin. To pa seveda ne pomeni, da del teh sredstev 
ne bi šel za dejavnost krajevnih skupnosti na po'dlagi programov, saj je bila 
taka že dosedanja praksa. 

Pobude za uvedbo krajevnega samoprispevka so prišle do izraza največkrat 
na območju podeželskih krajevnih skupnosti, manj pa na območju mest. V 
zadnjem času pa se tudi. v mestnih krajevnih skupnostih kažejo težnje, da bi 
z uvedbo prispevka za uporabo mestnega zemljišča dobili več sredstev za ure- 
janje komunalnih problemov. 

V zvezi z udeležbo krajevnih skupnosti pri sredstvih od prispevka za upo- 
rabo mestnega zemljišča je treba reči, da bi se s tako udeležbo zagotovilo iz- 
vajanje posameznih del na območju posameznih krajevnih skupnosti v interesu 
občanov in se ta sredstva ne bi smela uporabljati za kakšne druge namene. 
Nekateri opozarjajo na nevarnost, da bi se pri takem namenskem financiranju 
oziroma zbiranju sredstev pojavile tendence po> oblikovanju potrebnih služb in 
funkcij v krajevnih skupnostih. 

Glede pripravljenosti delo<vnih organizacij, da bi prispevale sredstva za de- 
javnost krajevnih skupnosti, pa je treba reči, da se -delovne organizacije še niso 
dovolj vključile v reševanje problemov 'družbenega standarda svojih delavcev 
tam, kjer živijo. Nekoliko boljše je tam, kjer večina članov kolektiva prebiva 
v bližini podjetja. 

K financiranju krajevnih skupnosti je treba še pripomniti, da ponekod na 
mestnem območju krajevne skupnosti, niso uporabile niti dodeljenih sredstev iz 
proračunov, kar gotovo kaže tudi na določeno pomanjkanje pogodb in pri- 
pravljenosti ljudi za delo. Na dejavnost in razvoj 'krajevnih skupnosti močno 
vpliva tudi odnos občinske skupščine oziroma odbornikov do krajevnih skup- 
nosti in povezava krajevnih skupnosti z občinsko skupščino. Krajevne 
skupnosti v občinah imajo premalo medsebojne povezave in premalo 
usklajujejo svoje delo. Prav tako pa se tudi sodelovanje med občin- 
skimi skupščinami in krajevnimi skupnostmi glede dejanskega vključevanja 
krajevnih skupnosti v komunalno samoupravo, še ni razvilo. Ponekod menijo, 
da je mogoče ta problem deloma rešiti s posebnim organom pri občinski skup- 
ščini. Vendar pa je treba ugotoviti, da je zlasti premalo neposrednega sodelo- 
vanja odbornikov prd, obravnavanju perečih problemov krajevnih skupnosti in 
da ponekod krajevne skupnosti še vedno premalo sodelujejo z občinsko skupšči- 
no pri obravnavanju in reševanju aktualnih vprašanj. Tudi odborniki na sejah 
skupščin premalo upoštevajo problematiko, ki se poraja v krajevnih skupnostih. 

Na splošno so občinske skupščine kot celota posvetile premalo pozornosti 
razvoju in problemom, krajevnih skupnosti. Zelo redke so skupščine, ki so ob- 
ravnavale priporočilo našega zbora v zvezi s krajevnimi skupnostmi iz leta 
1964. Tutdi sicer so imale občinske skupščine le malokdaj na dnevnih redih 
obravnavo dejavnosti in vsebino dela krajevnih skupnosti. V dobrih dveh letih 

26» 



404 Organizacij sko-političnl zbor 

je bilo v 62 občinskih skupščinah 84 razprav o krajevnih skupnosti, kar kaže, 
cla občanske skupščine poprečno niti enkrat na leto niso globlje pogledale, kaj 
se dogaja na področju krajevnih skupnosti na njihovem območju. Nekatere 
skupščine v tem času sploh niso pretresale problemov, ki ovirajo razvoj kra- 
jevnih skupnosti in. njihove dejavnosti. V razpravah o krajevnih skupnostih v 
občinskih skupščinah pa so prevladovali problemi financiranja. Zelo malo je bilo 
razprav o vsebina, in samoupravni vlogi krajevnih skupnosti. 

Pri obravnavanju vzrokov, zaradi katerih se krajevne skupnosti ne morejo 
uveljaviti, se marsikdaj sliši tudi trditev, da ni ustreznih zakonskih predpisov, 
ka bi podrobno urejali status krajevne skupnosti in da tudi ustava pomanjkljivo 
opredeljuje družbeni in pravni položaj krajevnih skupnosti. Take trditve vse- 
kakor niso in ne morejo biti argument, s katerim bi v občinah opravičevali 
premajhno skrb za razvoj in delo krajevnih skupnosti kot samoupravnih skup- 
nosti občanov, zlasti zato, ker niso redke ugotovitve, da bi zakon lahko zavrl 
številne zelo pestre in koristne pobude, ki nastajajo v krajevnih skupnostih 
glede vsebine njihovega dela, še posebej pa glede financiranja in zbiranja 
sredstev. 

Menimo, da je dosedanja praksa zavrnila težnje, da bi krajevne skupnosti 
razvijali, v smeri prenašanja oblastnih funkcij in da bi krajevno skupnost poj- 
movali kot del občine oziroma malo občino v oblastno-upravnem smislu. Take 
težnje in pojmovanja so se pojavljala zlasti v razpravah o združevanju občin 
v mestih. Čeprav je jasno, da pri ustanavljanju krajevnih skupnosti ne gre za 
nadaljevanje procesa spreminjanja politično-teritorialne razdelitve in to misel 
politično in teoretično negiramo, je taka tendenca praktično prisotna. Ponekod 
postavljajo tudi, vprašanja vloge zborov volivcev, pri čemer izražajo mnenja, 
da zbori volivcev dostikrat povzročajo dvotirnost, ker se na teh zborih in na 
svetu krajevne skupnosti obravnavajo ista vprašanja. Zato je treba razmisliti, 
ali ne bi krajevne skupnosti same pogosteje sklicevale zbore volivcev po lastni 
pobudi. Seveda bi morali sklepi teh zborov volivcev zavezovati krajevno skup- 
nost. 

Mnoga vprašanja, o katerih v zvezi s krajevnimi skupnostmi še vedno raz- 
pravljamo, so v praksi že našla ustrezne rešitve. Prav zato menimo, da bi bilo 
treba take praktične rešitve, ki jih ni malo, bolj kot doslej popularizirati preko 
tisl-n radia in televizije. Ob tem pa je treba tudi poudariti, da bo v prihodnje 
potrebnih več znanstveno teoretičnih raziskav teh samoupravnih skupnosti 
občanov. 

Predsednik Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Besedo ima po- 
slanec Prane Tomažič. 

Franc Tomažič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker sem član za- 
časnega odbora za proučitev uveljavljanja krajevnih skupnosti v našem ko- 
munalnem sistemu/ sem sodeloval tudi, pri sestavi predloženega poročila, v 
katerem je prav glede komune, kjer živim, navedeno, da ima največ prebivalcev 
izven krajevnih skupnosti. Dovolite mi, da v tej zvezi nekatere stvari še dodatno 
pojasnim. 

Ze uvodoma naj omenim, da nikakor ne želim, da bi ta moja razprava 
izzvenela kot opravičevanje ali negiranje tistega, kar je zajeto v poročilu. 
Orisati želim le nekatere momente, ki so pripeljali do nezadovoljivega stanja. 
Povedati moram, da sem bil vse do nedavnega prepričan, da je pomanjkanje 
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materialnih sredstev osnovni vzrok, .da se krajevne skupnosti še niso povsod 
uveljavile. Po obiskih v nekaterih občinah in krajevnih skupnostih pa sem 
ugotovil, da to ne 'drži. Res je, da brez materialnih sredstev ni samoupravljanja, 
ker potem nimaš česa upravljati, vendar je uspešnost ali neuspešnost delovanja 
krajevnih skupnosti predvsem odvisna od Občanov samih. To mnenje potrjujejo 
številni primeri v praksi. Imamo namreč (krajevne skupnosti, ki niso izkoristile 
ni.ti tistih nekaj sredstev, ki so jih (prejele iz občinskega proračuna, na drugi 
strani pa imamo krajevne skupnosti, ki so dobljeno dotacijo podeseterile in 
v svojem kraju rešile marsikateri pereč problem. Uspele so tiste krajevne skup- 
nosti, v katerih živi vsaj nekaj aktivnih organizatorjev, ki. so voljni žrtvovati 
del svojega prostega časa za dobrobit občanov in svojega kraja. S tem ne 
mislim trditi, da v drugih krajih ni sposobnih ljudi, vprašanje pa je, koliko 
so ti pripravljeni prostovoljno 'delati oziroma delo organizirati. 

Zato menim, da bi morali tu in tam prek časopisja, radia in televizije 
propagirati in prikazovati delo tistih najbolj aktivnih delavcev, kar bi še zaradi 
naše ljudske nečimernosti pozitivno vplivalo tudi na druge. Predvsem bi morali 
objektivno prikazovati delo tistih krajevnih skupnosti, ki. so imele največje 
uspehe ter posebej povedati, kako so te uspehe dosegle. 

Za našo komuno je ugotovljeno, da ima še precej krajevnih odborov, kar 
je res. Res pa je tudi, da obstojajo krajevni odbori v glavnem povsod tam, 
kjer krajevne skupnosti še niso ustanovili. Ime samo me ne moti. Ponekod jim 
pravijo iniciativni odbori, 'drugod pripravljalni odbori in podobno. V poročilu 
o stanju v naši komuni srno navedli, da so to krajevni odbori, kar tudi resnično 
so. V 1964. letu sano se tudi na našem območju zelo aktivno pripravljali na 
ustanovitev krajevnih skupnosti. Pobudnik te aktivnosti je bil v glavnem ob- 
činski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva. Pripravljen je bil načrt, 
po> katerem naj 'bi krajevne skupnosti zajemale celotno območje občine. Pri 
tem smo želeli preprečiti ustanavljanje majhnih krajevnih skupnosti s 50 in 
manjšim številom občanov. Sedež krajevne skupnosti naj bi bil v centru, h 
kateremu naj bi se postopoma priključile manjše vasice in zaselki. Najprej 
so bile ustanovljene krajevne skupnosti tam, kjer so nekdaj bile občine. Pri 
tem se je pričakovalo, da se bodo v takem centru priključile okoliške vasi, ker 
so nanj vezane. Zal je ta načrt že v začetku padel v vodo, za kar je več raz- 
logov. Osnovni razlog je ta, da imamo na našem območju strnjena naselja in 
vsako naselje ima več ali manj nekaj svojstvenega. Razen tega so med vasmi 
tudi nepisani spori, za katerih vzrok niti. občani sami več ne vedo. Veliko tega 
je ostalo še iz časa 20-letnega raznarodovanja, ko so se med vasmi namerno 
širili spori. Tako imamo na območju manj kot enega kvadratnega kilometra 
večjo vas in zraven tri. manjše vasice. Pričakovali smo, da bo tu nastala lepa, 
krajevna skupnost. Toda ugotovilo se je, da te vasi nočejo skupaj. Raje kot 
k svojemu centru 'bi se priključile k drugi krajevni skupnosti, ki je oddaljena 
več kilometrov, čeprav so močno vezane na svoj center, ker imajo tam skupno 
šolo, pošto, trgovino, gostilno, in, če hočete, tudi. skupnega župnika. Tako so 
kasneje tudi nastale tri manjše ločene krajevne skupnosti, od katerih pa je 
res aktivna samo ena, ker tena nekaj aktivnih organizatorjev in pobudnikov 
za razne akcije. V tej krajevni skupnosti so prejeto dotacijo iz občinskega 
proračuna ne samo pcdeseterili, temveč vsaj podvajseterili. 

Naj navedem še drug primer. V večji vasi se je na zboru občanov razvila 
široka razprava o krajevnih skupnostih in o tem, da bi tudi oni. ustanovili 
krajevno skupnost. Ko so po daljšem prepričevanju le bili za to, da se 'krajevna 
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skupnost ustanovi, so pripominjali, da sicer sprejmejo predlog za ustanovitev 
krajevne skupnosti., vendar pa naj se nihče več nanje ne obrača, četuidi potem 
ne bo občina rešila njihovih problemov in jim ne bo dajala več sredstev iz 
proračuna kot poprej. Do tega je prišlo zato, ker ni dovolj povedati ljudem le 
tega, da je krajevna skupnost pravna oseba, ki bo imela več pristojnosti, več 
pravic in podobno. Občani zelo dobro vedo, da več pristojnosti zahteva tudi 
več dela, več sredstev in več pravic pa nalaga tudi več dolžnosti. Zaradi takih 
in podobnih primerov se je ustanavljanje krajevnih skupnosti v celoti prepustilo 
občanom samim, kar je sii.cer prav, vendar bi bilo ob tem treba več vplivati 
tudi od zunaj. Po mojem mnenju so v tej zvezi naredili premalo predvsem 
odborniki. Niso redki primeri, da na zboru v vasi odbornik sploh ne spregovori, 
temveč čaka, kaj bo povedal povabljeni predstavnik občinske uprave. 

Ko smo tako vso pobudo prepustili občanom samim, bi morali le-ti videti 
prednosti, ki jih prinaša krajevna skupnost. Vendar ugotavljamo, da je marsi- 
kateri krajevni, odbor bolj aktiven kot krajevna skupnost. Tako imamo primere, 
da je krajevni odbor pripravil občane, da so se odločili za samoprispevek, in 
sioer v obliki dela in denarja, nakar je občinska skupščina izdala odlok o samo- 
prispevku, ki z večjo avtoriteto obvezuje občane. 

Večina krajevnih skupnosti v svojem programu dela v glavnem predvideva 
reševanje komunalnih zadev. Enake programe imajo tudi krajevni odbori.. S 
sredstvi proračuna, namenjenimi krajevnim odborom, upravlja občina. Sredstva, 
namenjena nekaterim večjim krajevnim skupnostim, so bila 'dana komunalnemu 
podjetju, da z njimi uresniči posamezne naloge iz programa krajevne skupnosti, 
ki je enak programu komunalnega podjetja. 

Menim, da to ni v redu. V takem primeru krajevna skupnost ne upravlja 
z materialnimi sredstvi, temveč postane le neko telo, ki, sestavlja plan komu- 
nalnih ureditev in morda še priporoča prioritetni ali drugačni vrstni red re^ 
sevanja določenih nalog. To pa lahko opravlja tudi, krajevni odbor, krajevni 
odbor SZDL oziroma drug organ ali pa komunalno podjetje ob upoštevanju 
mnenja občanov. Toda zaradi tega ni bilo v krajevni skupnosti nobenega ne- 
godovanja. Nasprotno, čutilo se je celo neko olajšanje, ker je tako odpadel tudi 
del odgovornosti. Upoštevate namreč moramo, da se predvsem ljudje iz pode- 
želja zelo otepajo opravka s službo družbenega knjigovodstva in banko na splošno. 

Ob takem načinu dela odpade v krajevni skupnosti potreba, da sestavlja 
zaključni račun ali bolje rečeno, odpade sleherna odgovornost. Vse to pa prav 
gotovo ne vodi k utrjevanju krajevnih skupnosti, ki se spreminjajo v nekak 
posvetovalni organ, ki razpravlja o problematiki in daje svoje predloge. Pri 
vsem tem pa moramo upoštevati, da so to še vedno začetniške težave, in ni 
osnove za nobeno obupavanje ali kakršenkoli pesimizem. 

Navedel sem le nekatere slabe pojave, ki pa ne predstavljajo pravila, 
temveč izjemo. Nasprotno lahko trdim, da so se v večini primerov krajevne 
skupnosti zelo dobro uveljavile, kar končno pomeni,, da se je priporočilo na- 
šega zbora le upoštevalo. 

Res je tudi, da so najodgovornejši ljudje v občinah in družbeno-politianih 
organizacijah zainteresirani, da se ustanovijo krajevne skupnosti, kar dokazuje 
že to, da smo v obeh občinah, kjer sem se udeležil razgovora, po pet ur in več 
razpravljali o tem vprašanju in natančno pregledali 'dosedanje delo. Tudi to bo 
gotovo imelo svoj vpliv na nadaljnje ustanavljanje krajevnih skupnosti, kjer 
jih še ni in na utrjevanje obstoječih. Upoštevati pa moramo tudi dejstvo^— 
pri čemer ne želim, da bi to izzvenelo kot opravičilo — da je to posebno območje, 
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kjer niso vasem Italijani 20 leitl nič dali, razen italijanske šole s posebnim, 
namenom, in da smo tudi v povojnih letih, zaradi takratne politike do kme- 
tijstva, dali vasi bore malo ali pa nič. Prav to pa je povzročilo, da imamo danes 
v naši. vasi vrsto nerešenih vprašanj. S šolsko reformo smo v teh vaseh od- 
pravili še šole, kar je prav, vendar je potrebno zelo veliko prepričevanja in 
dopovedovanja, zakaj je to potrebno. Drugod tega problema ni,so imeli ali vsaj 
ne v takem obsegu kot na tem območju. 

Kljub temu pa je danes, še posebno po uvedbi gospodarske reforme, ču- 
titi močna gibanja v vaseh. Zato ugotovitev, da pri nas še obstojajo krajevni 
odbori, in sioer predvsem v manjših krajih oziroma vaseh, ni noben strašen 
greh, ker bodo ti slej ko prej odpravljeni in bodo uveljavljene krajevne skup- 
nosti,. Vsekakor je zelo pomembno, da danes občani sami prihajajo do pre- 
pričanja, da jim ne more občina s sredstvi proračuna urejati prav vseh pix>- 
blemov. Zato se občani od pasivnih opazovalcev spreminjajo v zelo aktivne 
reševalce raiznovrstnih problemov, ki so že dolgo stali nerešeni ali pa nastajajo 
danes. Po mojem mnenju bd za naprej morali: 

Prvič, poskrbeti, da krajevne skupnosti čimprej obsežejo vse območje 
občine; 

drugič, relativno utrjevati, že obstoječe krajevne skupnosti, ki naj po- 
stopoma prevzemajo tiste pristojnosti, ki jim gredo. Kolikor hi bilo potrebno, 
naj se sprostijo določene procedure pri banki in pri službi družbenega knji- 
govodstva. Menim, -da naj se predvsem ne bi obremenjevalo sredstev krajevnih 
skupnosti z raznimi prispevki tako kot sredstva delovne organizacije, ker1 se 
s tem zmanjšujejo že tako majhna sredstva. 

Čeprav menim, da je rešitev določenih težjih komunalnih vprašanj prvi 
pogoj za rešitev drugih vprašanj, pa le ne smemo dovoliti, da krajevne .sfcup>- 
nositi postopoma postanejo manjša vaška komunalna podjetja. 

Delati moramo tako, da ne naprtimo vseh funkcij na grbo tistih nekaj 
ljudi, ki, so voljni delati. S primerno agitacijo in družbeno-politično dejavnostjo 
moramo zainteresirati širši krog občanov za reševanje svoje problematike. To 
sem omenil zairadi tega, ker vem za primere, da od več kot deset izvoljenih 
v krajevni odbor SZDL — med njimi je bilo več komunistov — ni hotel nihče 
sprejeti funkcije predsednika. Da bi rešil čast, se je po tretji seji za to funkcijo 
javil nekomunist, ki že ima večino funkcij na tem območju^ 

Tovarišice in tovariši! Upam, da tega mojega izvajanja niste razumeli koit 
opravičevanje sedanjega stanja. Prav tako ne sme to pomeniti nobenega od- 
stopanja od ^sprejetih načel, ki sem jih pripravljen na vsakem mestu zagovar- 
jati. Poskušal sem le prikazati nekatere probleme in morda specifičnosti našega 
območja, z edino željo, da bi. bilo stanje v prihodnjem letu 'drugačno. Hvala 
lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovariš Pavel Draksler, 
predsednik (krajevne skupnosti iz Šenčurja pri Kranju. 

Pavel Draksler: Občinska skupščina Kranj je doslej dvakrat ob- 
ravnavala celotno problematiko krajevnih skupnosti in sicer v letu 1964, ko je 
dala soglasje k ustanovitvi krajevnih skupnosti dn smernice za njihov delo, ter 
v letošnjem letu v mesecu novembru, ko je obravnavala poročilo o delu kra1- 
jevnih skupnosti za leto 1965 in analizo dela zborov volivcev. Med tem časom 
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pa je .bilo več posvetovanj predsednikov in tajnikov krajevnih skupnosti, ki jih je 
sklical predsednik občinske skupščine. Prvo tako posvetovanje je bilo v obliki, se- 
minarja, ki je bil organiziran zato, da smo se seznanila z osnovnimi nalogami 
krajevnih skupnosti, s polirhiko financiranja in načinom programiranja dela teh 
skupnosti. Omeniti moram, da smo o financiranju in programiranju vsako leto 
posebej razpravljali, preden se je začel sestavljati občinski proračun in druž- 
beni plan. Občinska skupščina je letos v zvezi z omenjenim poročilom sprejela 
na predlog sveta za občo upravo in notranje zadeve, ki se je poprej posvetoval 
s predsedniki krajevnih skupnosti, v povzetku naslednje sklepe: Sveti krajevnih 
skupnosti naj dosledno sprejemajo vsakoletne programe, srednjeročne programe 
pa naj sprejemajo do konca novembra 1966. Imenuje naij se posebna strokovna 
komisija, da izdela kriterije za razdelitev sredstev za vzdrževanje komunalnih 
objektov. Upravni organi občinske skupščine naj tekoče obravnavajo predloge 
krajevnih skupnosti ter posredujejo rešitve. Krajevne skupnosti naj tesneje 
sodelujejo s centrom za socialno delo, delavsko uni.verzo, komunalno skup- 
nostjo socialnega zavarovanja, zavodom za prosvetno-pedagoško službo, komu- 
nalno skupnostjo' zaposlovanja, zdravstvenim domom ter ostalimi organizacijami. 

Bred uvedbo saimoprispevka se morajo pripraviti konkretni predlogi glede 
vrste in višine samoprispevka. Družbenopolitične organizacije naj krajevnim 
skupnostim bolj pomagajo pri delu, zlasti pri volitvah. Skličejo< naj se zbori 
volivcev, na katerih se obravnavajo poročila krajevnih skupnosti in programi. 
Obravnava naj se delo in obseg poslov plačanih tajnikov. Krajevne skupnosti 
naj sodelujejo tudi pri izvedbi komunalnih del na svojem območju, ki jih 
financira občina ter občinske organe obveščajo o vseh nepravilnostih. 

Glede na predloženo poročilo ugotavljamo, da imajo v naši. občini krajevne 
skupnosti razvite vse oblike stikov med krajevno skupnostjo in občinsko sfcup*- 
ščino. Tako so uvedeni razgovori predstavnikov krajevnih skupnosti s pred- 
sednikom občinske skupščine in drugimi organi občinske skupščine, posveti 
predsednikov in tajnikov krajevnih skupnosti, ki jih skliče predsednik občinske 
skupščine, in stiki med krajevno skupnostjo in pristojnimi službami občinske 
uprave ter delovnimi organizacijami. Pri tem moramo poudariti, da je naj- 
pomembnejše sodelovanje med predstavniki oziroma predsedniki krajevnih 
skupnosti in predsednikom občinske skupščine, ki se načelno dogovarjajo o 
reševanju najbolj perečih problemov posameznih krajevnih 'skupnosti. Na takih 
dogovorih temelji, tudi delo organov občinske skupščine in delovnih organizacij, 
s katerimi se nato občinska skupščina dogovarja za rešitev posameznega proble- 
ma krajevne skupnosti, Taki neposredni stiki omogočajo, da je občinska skup1- 
ščana najbolj neposredno seznanjena s problematiko na terenu in zato tudi lahko 
bolj smotrno razdeljuje sredstva za potrebe krajevnih skupnosti. Zaradi takega 
sodelovanja je vedno manj pripomb k razdelitvi sredstev med krajevne skup- 
nositi, kajti v takih razgovorih se sporazumno določi vrstni red reševanja ko- 
munalnih, zdravstvenih, šolskih in podobnih problemov. 

Glede odnosov med krajevnimi skupnostmi in splošnimi upravnimi organi 
oibčinske skupščine omenjam le to, da so se pokazali kot nekoristni zaradi tega, 
ker so ti splošni organi problematiko lahko le posredovali strokovnim speciali- 
ziranim službam, s tem pa se je reševanje problemov zavleklo ali pa se pro- 
blemov sploh ni reševalo. Zaradi tega se je pri nas uveljavila praksa, da se 
krajevne skupnosti neposredno povezujejo s tistimi službami, ki konkretno 
opravljajo določene naloge na primer, če igre za komunalne zadeve z oddelkom 
za gospodarstvo, če gre za socialno varstvo z zavodom za komunalno dejavnost, 
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adi centrom za socialno delo, če gre za šolstvo pa z oddelkom za družbene 
službe in zavodom za prosvetno-pediagoško službo. 

Kadar gre za probleme, za katere so izključno pristojne komunalne de- 
lovne organizacije, na primer vodovod, komunalni servis, elektropodjetja, avix> 
prevozniška podjetja, se krajevne skupnosti obračajo neposredno na ta pod- 
jetja, da rešujejo v okviru svojih sredstev in v okviru svojih programov tudi 
probleme v posameznih krajevnih skupnostih. Sele tedaj, ko krajevne skupnosti 
ne morejo na ta način rešiti posameznih zadev, se obračajo tudi na občinsko 
skupščino oziroma na njenega predsednika, ki se potem tudi sam dogovarja s 
komunalnimi delovnimi, organizacijami. Pomembni pa so tudi stiki med kra- 
jevno skupnostjo in Socialistično zvezo delovnega ljudstva, tako z organizacijami 
na terenu kot z njenim občinskim odborom, ker se tudi s pomočjo Socialistične 
zveze in njenih forumov v občini laže uveljavljajo zahteve krajevnih skupnosti. 

Sodelovanje med krajevno skupnostjo in občinsko skupščino zagotavlja, 
da se V občini vse bolj obravnavajo tudi problemi krajevnih skupnosti. Seveda 
pa so za to potrebna prizadevanja s strani organov krajevne skupnosti, kakor 
tudi ustrezna pripravljenost občanske skupščine in njenih organov. Menim, da 
je v naši občini v tem pogledu že veliko narejenega- in da je opaziti precejšen 
napredek v delu krajevnih skupnosti od njihove ustanovitve dalje. Zato bomo 
prav temu konkretnemu delu in omenjenim stikom med občino in krajevnimi 
skupnostmi, še nadalje posvečali posebno pozornost ter lahko pričakujemo, ida 
se bo sedanje uspešno delo krajevnih skupnosti tudi v prihodnje nadaljevalo. 

Kjer se je krajevna skupnost s svojim delom uveljavila, se občani vse bolj 
obračajo na organe krajevnih skupnosti zaradi reševanja posameznih zadev. 
Dosedanje izkušnje kažejo, da krajevna skupnost lahko veliko stvari reši sama, 
le če posameznih zadev ne more rešiti, napoti občana k ustreznemu organu 
ali organizaciji. 

Občani svoje predloge za rešitev posameznih zadev dajejo v dnevnih stikih 
s posameznimi člani sveta krajevne skupnosti ali pa na zborih volivoev. Te 
zadeve se potem rešijo v krajevni skupnosti ali pa jih ta pošlje občinski skup- 
ščini oziroma ustreznim delovnim organizacijam. Ce zadeve iz različnih raz- 
logov ni mogoče rešiti, krajevna skupnost o tem obvesti prizadetega občana in 
mu pojasni tudi razloge za to. Pri vsem svojem delu svet krajevne skupnosti 
išče podporo odbornikov, hkrati, pa program njegovega dela podpirajo občani. 
Neposredni stalni stiki dajejo jasno sliko mišljenja občanov in zato krajevne 
skupnosti lahko tekoče sledijo željam občanov. 

Občani pomembno vplivajo na krajevno skupnost tudi na zborih volivcev. 
Na teh žborih dajejo občani pripombe k delu krajevne skupnosti in obenem 
tudi k delu občinske skupščine. Zaradi tega menim, da so zbori volivcev izredno 
pomembni za uspešno delo krajevnih skupnosti in da se morajo vsi občani na 
območju krajevne skupnosti prizadevati, da bodo zbori volivcev dobro obiskani 
in tudi dobro pripravljeni. 

Na osnovi vsega tega menimo v naši občini, da se bo lahko delo krajevnih 
skupnosti še naprej uspešno razvijalo, če se bodo stiki na relaciji krajevna 
skupnost-občan-odbornik-skupščina še bolj poglobili in če bodo občanom 
pojasnjene vse odločitve, ki jih krajevne skupnosti, občinska skupščina in 
ustrezne delovne organizacije sprejemajo glede posameznih konkretnih zadev, 
ki se tičejo občanov oziroma posameznih območij. Zato bomo tudi pri nas 
posvetih še posebno pozornost tem stikom in bomo zlasti skrbeli za to, da bodo 
odborniki občinske skupščine, ki so zadolženi za posamezne krajevne skupnosti, 
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in člani svetov krajevnih skupnosti z vso odgovornostjo opravljali svoje dolž- 
nosti. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Mirko Cepič. 

Mirko Cepič: Tovarišice in, tovariši poslanci! Govorniki, pred menoj 
so načeli problem, ki je postal v zadnjih mesecih, predvsem v letošnjem letu, 
precej pereč. Mislim na cidnos krajevne skupnosti, do občine oziroma krajevne 
skupnosti, njenega predsednika in sveta krajevne skupnosti, do odbornikov. 
Moj predgovornik je zelo nazorno pojasnil, kakšni so ti stiki in zdi se mi, 
da bi bilo potrebno' o tem govoriti, nekoliko več. V dosedanjih razpravah smo 
že ugotovili, da konfliktne situacije v zvezi z nedejavnostjo krajevnih skup- 
nosti ne nastajajo samo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, temveč tudi 
zaradi, drugačnih vzrokov. Iz poročila izihaja, da so stiki krajevnih skupnosti z 
občinami oziroma občinskimi skupščinami v bistvu še vedno posredni, saj je 
navedenih komaj 21 krajevnih skupnosti, ki imajo neposredne stike in samo 
13 svetov občinskih skupščin, ki imajo stike s krajevno skupnostjo oziroma 
obravnavajo problematiko krajevne skupnosti. Menim, da je za nadaljnji, raz- 
voj krajevnih skupnosti izredno pomembno prav širše povezovanje krajevnih 
skupnosti in ne samo z občino oziroma z njeno upravo, temveč predvsem z, ob- 
činsko skupščino. Iz poročil in iz praktičnega življenja vidimo, da so se kra- 
jevne skupnosti začele v letošnjem, letu bolj uveljavljati, kot v preteklih letih- 
Za zdaj je to bolj izrazito na podeželju in trdno sem prepričan, da je tam 
prišlo do večje aktivnosti krajevnih skupnosti, predvsem zaradi spremenjenega 
odnosa do zasebnega kmetovalca, ki je ob novih perspektivah prišel do pre- 
pričanja, da je koristno pomagati pri urejanju vseh tistih komunalnih zadev, 
ki. jih prej ni hotel reševati, češ, za to naj skrbi družba. Hkrati je tudi delovanje 
reforme ob zmanjšanju možnosti zaposlovanja kmečkih ljudi v mestih vplivalo 
na to, da se zaradi večje stalnosti oziroma zadrževanja ljudi na vasi uspešneje 
urejajo komunalne zadeve. 

Nadalje je spodbudno vplival na delovanje krajevnih skupnosti tudi prenos 
pristojnosti, z občin na krajevne skupnosti predvsem s področja komunalnih 
zadev, to je vzdrževanje cest, raznih vodovodov, mrliških vež, potem vprašianje 
elektrifikacije vasi in podobno. 

Vse to dokazuje, da aktivnost krajev skupnosti le ni odvisna samo od fi- 
nančnih sredistev. Tako sedaj praktično nastajajo in se utrjujejo nove samo- 
upravne skupnosti, ki pa z občinskimi skupščinami niso dovolj povezane. Ob 
tem nastaja vprašanje, kako doseči to povezavo. 

Med razpravo o združitvi treh mariborskih občin v eno je prevladovalo 
zelo močno stališče, da bi morali v bodoče veliki občini utrditi položaj kra- 
jevnih skupnosti in sicer preko odbornikov oziroma z 'direktno povezavo kra- 
jevnih skupnosti z občinsko skupščino. Po prvem predlogu naj bi pri novi 
skupščini ustanovili posebni svet za krajevne skupnosti. Menim, da bi bilo 
koristno to uvesti tudi v vseh tistih občinah, kjer se krajevne skupnosti po- 
vezujejo samo preko uprave oziroma posameznih uradnikov ali referentov, 
kajti povezava med pohtično izvršilnim organom in samoupravnim organom 
bi bila mnogo tesnejša. 

Nadalje so občani na Zborih volivcev predlagali, naj se odbornik neposredno 
povezuje s krajevno skupnostjo in preko krajevne skupnosti z občinsko skup- 
ščino. Ta stik je v odnosih med krajevno skupnostjo in občinsko skupščino sedaj 
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dejansko prekinjen. Občinske skupščine so sedaj, ko pretresajo svoje dosedanje 
delo glede na bližnje volitve, ugotovile, da še nismo povsem pojasnili vprašanja 
ali je odbornik predstavnik volivcev, ali, pa je le odbornik skupščine. V tistih 
občinah, kjer sodijo, da je odbornik strogo samo odbornik skupščine, očitajo 
odbornikom, ki zagovarjajo volivce oziroma nastopajo s predlogi volivcev, da 
ne razumejo občinske politike, obratno pa volivci očitajo odborniku, ki nastopa 
samo v imenu občine, da enostavno ne zagovarja interesov volivcev. Jasno je, 
dta gre hkrati za interese občanov v krajevnih skupnostih in se mi zdi, da je 
vprašanje stika med 'krajevno skupnostjo, odbornikom in občino še nerešeno. Z 
ustanovitvijo svetov pri občinskih skupščinah bi lažje premostili ta problem. 
Obenem pa menim, da z ustanavljanjem svetov in utrjevanjem krajevnih skup- 
nosti na terenu, ter neporednim povezovanjem odbornikov s krajevnimi skup- 
nostmi ne more priti 'do ustanavljanja tako imenovanih majhnih občin. V pre- 
teklih letih smo namreč dvakrat opozarjali! na nevarnost, da bi se krajevne 
skupnosti oblikovale kot nekakšne majhne občine, sedanje občine pa kot majhni 
okraji. Ob sedanji vlogi krajevne skupnosti in občanov v njej pa menim, da je 
taka bojazen danes upravičena. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poslanka Breda Lokar- 
Gaspari. 

Breda Lokar-Gaspari: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poročilo začasnega odbora za proučitev uveljavljanja krajevnih skup- 
nosti v komunalnem sistemu ugotavlja napredek v delu krajevnih skupnosti 
in povečanje njihovega pomena v razvoju neposrednega samoupravljanja v 
občinah. Uspešen razvoj krajevnih skupnosti je nedvomno odvisen od pravilnih 
vsebinskih in organizacijskih rešitev vprašanj financiranja in programiranja 
njihovega dela. Zato mi dovolite, da na kratko predočim nekatere izkušnje, ki 
izhajajo iz dosedanjega načina financiranja in programiranja dela krajevnih 
skupnosti v občini Kranj, ker menim, da so te izkušnje in iz njih izvirajoči 
zaključki pomembni za nadaljnje uveljavljanje krajevnih skupnosti v občini. 

Za 1966. leto je prav tako kakor tudi za 1965. leto vseh 37 krajevnih skup- 
nosti v kranjski občini sprejelo letne programe dela. Ti programi, obsegajo 
predvidene naloge krajevnih skupnosti za tekoče leto, višino sredstev, ki so 
potrebna za izpolnitev teh nalog in način zagotovitve teh sredstev. Po statutu 
občine Kranj pripravi na osnovi dogovorov z občinskimi organi in organizaci- 
jami osnutek programa svet krajevnih skupnosti, in ga da v razpravo in potr- 
ditev Zborom volivcev. Programe dela, ki nastanejo kot rezultat dogovorov in 
predvidenih možnosti za njihovo uresničitev v okviru skupnih občinskih potreb 
in možnosti, prioritetno upoštevajo pri družbenem načrtovanju v občini, in pri 
sestavljanju vsakoletnega občinskega proračuna, upoštevajo pa jih tudi pri 
angažiranju sredstev komunalnih delovnih organizacij ter organizacij na pod- 
ročju izobraževanja, socialnega varstva in na drugih področjih. Tak način dela 
ima ugodne učinke. Občani se na zborih volivcev v večji meri dogovarjajo o 
porabi občinskih proračunskih sredstev, s čimer pridobiva občinski proračun 
na svojem pomenu, saj v večji meri predstavlja izraz dogovorov občanov. 
Komunalne delovne organizacije kot so cestno podjetje, vodovod, vodna skup- 
nost, komunalni servisi in elektro podjetje dobivajo toenejšo orientacijo o 
svojih neposrednih nalogah in prioriteti njihove izpolnitve. Končno pa se kra- 
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jevne skupnosti pri takem načinu dela bolj usmerjajo v reševanje tudi drugih 
in ne samo komunalnih vprašanj. 

Programiranje dela krajevnih skupnosti se je zato uveljavilo v taki meri, 
da v krajevnih skupnostih kranjske občine prevladuje prepričanje, da je po- 
trebno za rešitev perečih problemov predložiti občinski skupščini, dobro ute- 
meljen program. S tem pa programi dobivajo značaj komunalnega, gospodar- 
skega, zdravstvenega, kulturnega in socialnega načrtovanja razvoja krajevnih 
skupnosti. Kljub temu, da se je programiranje uveljavilo, pa nekateri, programi 
še ne upoštevajo dovolj materialnih možnosti in so torej še pogosto odraz želja, 
ki včasih celo presegajo trenutne potrebe. To je predvsem očitno pri predlogih, 
ki terjajo večja ah dalj časa trajajoča investicijska vlaganja. Za 1966. leto je,, 
na primer, predlog potrebnih sredstev za izvršitev programov krajevnih skup- 
nosti v občini Kranj znašal 1 452 961 novih dinarjev. Z razpoložljivimi občin- 
skimi sredstvi je bilo mogoče zbrati le polovico teh sredstev, to je 889 000 novih 
dinarjev. Tako je ostal neizpolnjen tisti del programov krajevnih skupnosti, 
ki zahteva znatna investicijska vlaganja, na primer, razširitev in rekonstrukcijo 
cest, gradnje novih avtobusnih postajališč, obnovo mostov in podobno. Poka- 
zalo se je kot nujno potrebno, da tudi krajevne skupnosti, izdelajo svoj srednje- 
ročni načrt razvoja, ker je mogoče te potrebe rešiti le v daljšem obdobju. 

Takšna orientacija in razvoj programiranja dela krajevnih skupnosti ter 
neposredno obravnavanje programov na zborih volivcev pospešuje takšno an- 
gažiranje krajevnih skupnosti, ki izhaja iz vsakdanjih potreb. Po podatkih za 
1965. leto je razvidno, da so krajevne skupnosti obravnavale žeto pestro pro- 
blematiko, od katere je bilo sicer največ komunalne, vendar je bilo opaziti 
v večjem obsegu tudi obravnavanje zadev s področja turizma, trgovine, gostin- 
stva, šolstva, zdravstva, socialnega varstva, kmetijstva, urbanizma, gradbeništva 
in podobno. Ta pestrost problemov kaže, da so se krajevne skupnosti uveljavile 
kot samoupravne skupnosti občanov, kar se odraža tudi v programih krajevnih 
skupnosti, ki so zelo konkretni, enostavni in zato ne zahtevajo posebne stro- 
kovne pomoči pri njihovi, izdelavi. Ce se v bodoče zagotovi, da bo pri izdelo- 
vanju programov krajevnih skupnosti sodeloval čim širši krog občanov, prav 
tako pa tudi zainteresirane delovne organizacije, družbeno-politične organizacije 
in druge družbene organizacije, bodo programi še bolj kot doslej predstavljali 
izraz tako zbranih potreb kot tudi realnih možnosti za njihovo zadovoljitev. Pri 
tem pa je treba podčrtati veliko odgovornost občanov, ki delajo v krajevni 
skupnosti in tudi občinskih odbornikov. 

V skladu s takim izpopolnjevanjem programov krajevnih skupnosti se 
kaže tudi premik v načinu in strukturi financiranja krajevnih skupnosti v 
skladu z načelom, da naj se dosledno financira le njihov program. Medtem 
ko je bil ob ustanovitvi krajevnih skupnosti njihov najpomembnejši dohodek 
dotacija občine, se sedaj vse bolj uveljavljajo -prispevki občanov, pa tudi 
delovnih organizacij. Za 1966. leto je, na primer, znašala skupna dotacija občine 
890 000 novih dinarjev, 140 000 novih dinarjev so prispevali občani za komu- 
nalno dejavnost, 750 000 novih dinarjev pa so znašali prispevki občanov za 
gradnjo šol. Razen samoprispevkov, drugi dohodki krajevnih skupnosti niso 
bili, veliki, saj znašajo le 2,48 '%> v celotni vsoti dohodkov. 

Poleg tega se v izvrševanje programov krajevnih skupnosti vključujejo 
tudi nekatere delovne organizacije. Za primer lahko navedem sodelovanje 
krajevne skupnosti s komunalno delovno organizacijo pri skupnem financiranju 
gradnje vodovoda, ko so se občani z referendumom odločili, da bodo prispevali 
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s samoprispevkom 280 000 N din, komunalne delovne organizacije pa 600 000 
N 'din. Na podobne samoprispevke se pripravljajo še nekatere 'druge krajevne 
skupnosti. Precej je tudi krajevnih skupnosti, ki že zbirajo sredstva za manjše 
krajevne potrebe na prostovoljni osnovi. 

Dosedanja praksa tudi kaže, da so delovne organizacije vedno prispevale 
del sredstev, kadar so delovni ljudje, ki stanujejo na območju krajevne skup- 
nosti in delovna organizacija, kjer so zaposleni, našli skupni interes. Taka 
praiksa vzbuja optimizem glede nadaljnjega sodelovanja v tej smeri. 

Ob doslednem stališču, da se financirajo programi krajevnih skupnosti, 
je skupščina občine Kranj na podlagi programov krajevnih skupnosti upoštevala 
tudi nekatere objektivne kriterije pri določanju sredstev za vzdrževanje ko- 
munalnih naprav, na primer: dolžino cest, obseg komunalnih naprav, število 
svetlobnih teles, mostov in podobno. Večje investicijsko angažiranje pa je 
mogoče doseči s sodelovanjem občanov, zainteresiranih delovnih organizacij in 
občinske skupščine. Pri tem se je izkazalo kot je nujno potrebno, da krajevne 
skupnosti glede na trajnejše probleme sprejmejo srednjeročne programe dela 
za čas od leta 1967 do leta 1970. Tak sklep je na podlagi analize dosedanjega 
dela krajevnih skupnosti sprejela občinska skupščina na svoji seji 10. 11. 1966. 
Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam pol ure odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima dr. Vanek Šiftar. 

Dr. Vanek Šiftar: Tovarišice in tovariši! Govoriti nameravam, o 
štirih vprašanjih, ki so posredno ali neposredno povezana s poročilom, na 
osnovi katerega danes razpravljamo, pri tem pa bom vsaj deloma izhajal iz 
vsebine dela krajevnih skupnosti moje volilne občine. 

Prvo vprašanje, ki je bilo v poročilu zastavljeno1, je vprašanje območja 
in razprostranjenosti krajevnih skupnosti. Tovariš Svetelj je ta problem že na- 
kazal. Želim le podpreti njegovo misel, da je vzrok za nezainteresiranost za kra- 
jevne skupnosti mnogokrat ta, da ljudje domnevajo, da krajevna skupnost po- 
meni prikrito obliko posebnega dopolnilnega, obdavčenja vaščanov. To svojo 
trditev izvajam z razprav na nedavnih zborih volivcev. Zbori volivcev so zelo 
določno postavili vprašanja: povejte nam, ali je občina izpolnila svojo obveznost 
do krajevne skupnosti oziroma kako in kje se trosijo sredstva, ki smo jih mi 
zbrali in dobili? Zato je treba ta odnos nezaupanja odpraviti. 

Ta problem se je pojavljal tuidi v občini Murska Sobota in zdi se mi prav, 
da je občinska skupščina na svoji predzadnji seji o tem razpravljala in sklenila, 
da je treba na zborih volivcev sprostiti razpravo o območjih krajevnih skupnosti 
in formirati krajevne skupnosti ne glede na pripadnost posameznih vasi po- 
sameznim šolskim okolišem ah posameznim krajevnim uradom. Tako prosto 
formiranje območij krajevnih skupnosti bo pri ljudeh vzbudilo zavest, da so 
krajevno skupnost ustanovili sami in bodo zato tudi zavestno sprejemali dolž- 
nosti v okviru svoje krajevne skupnosti. 

Drugo, o čemer želim govoriti., je svojstvo krajevne skupnosti kot doslej 
najčistejše oblike neposredne socialistične demokracije. Zdi se mi, da je po- 
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datkov o tem v naših analizah, ki jih poslušamo ali jih imamo, še vedno vse 
premalo. Preveč govorimo o nalogah in o tem, kako krajevna skupnost z 
ustanavljanjem in z organiziranjem posameznih dejavnosti skrbi za zadovolje- 
vanje potreb naselja posameznih članov, zdi se mi pa, da premalo govorimo 
o tem, kakšna naj bo tu oblika samoupravljanja in kakšna naj bo vsebina te 
samouprave. Ce bi zanemarili ta vprašanja, bi se lahko zgodilo, da bi krajevne 
skupnosti postale podaljšek posameznih delovnih organizacij, zavodov oziroma 
uprave. 

Se posebej želim poudariti, da ne bi smeli omejevati vprašanj, o katerih 
sme krajevna skupnost razpravljati. Nasprotno, treba bi, ji bilo pomagati, da 
razpravlja tudi o problemih zunanje politike, o problemih v zvezi s službo 
državne varnosti in podobno. Mislim, da je treba razpravljati o vsem, kar 
zanima občane ne glede na to, kdo o posameznih vprašanjih odloča. V zvezi 
z odločanjem se mi še vedno dozdeva, da v analizah nismo dovolj odločni in 
dovolj prizadevni, da bi ocenili, kako krajevna skupnost vpliva na oblikovanje 
in izvajanje politike občinske skupščine oziroma, kako se človek kot volivec 
in kot občan uveljavlja pri oblikovanju politike v občini. 

V zvezi z izvajanji dosedanjih govornikov bom mimogrede omenil še odnose 
med 'krajevno skupnostjo in občinsko skupščino. Domnevam, da bi ob globlji 
analizi teh odnosov odkrili precej močne korenine občinskega etatizma, če ga 
smem tako imenovati. Po mojem mnenju odnos med predsednikom občinske 
skupščine in predsedniki krajevnih skupnosti ne (predstavlja pravilnega od- 
nosa med krajevno skupnostjo in občinsko skupščino. Po mojem je to druga 
izdaja odnosa, ki ga ima občinska skupščina preko predsednika občinske skup- 
ščine z direktorji delovnih organizacij. V zvezi s tem menim, da bi morali 
odbornika mnogo -bolj vezati na krajevno skupnost. Vez med krajevno skup- 
nostjo in občinsko skupščino bi morali mnogo bolj kot 'doslej predstavljati 
odborniki,. S tem v zvezi menim, da bi morali krajevno skupnost tudi vedno 
močneje upoštevati kot del volilne enote oziroma bi morali volilno enoto od- 
bornika sestavljata iz krajevnih skupnosti, kar pa se ne dogaja. 

Mislim, da povezava med krajevno skupnostjo in občinsko skupščino ni bila 
dovolj razvita preko1 odbornikov. To nam zgovorno pričajo poročila, ki jih 
poslušamo na nekaterih občinskih skupščinah. Pri sestavljanju teh poročil 
namreč niso sodelovali, odborniki in krajevne skupnosti, temveč jih je pretežno 
sestavila občinska uprava. 

Tretje vprašanje, o katerem želim govoriti, je naslednje: Ce govorimo o 
krajevni skupnosti kot o doslej najčistejši obliki neposredne socialistične de- 
mokracije, mislim, da bi pri teom morali spregovoriti, tudi o razvijanju odnosov 
med ljudmi, kajti razvijanje teh odnosov je prvi pogoj, da lahko krajevni 
samoprispevek, o katerem smo danes govorih, izgubi vse prizvoke lokalnega 
davka, ki jih marsikje še ima. Mislim, da je treba te odnose razvijati tudi 
zaradi tega, ker so pri izvajanju nalog, ki jih že doslej opravljajo krajevne 
skupnosti, na prvem mestu dolžnosti in šele potem pravice. Z ustrezno vsebino 
dela krajevnih skupnosti je treba doseči, da bodo občani zavestno in prosto- 
voljno opravljali svoje dolžnosti v krajevni, skupnosti, brez; državne sile in brez 
posebnega upravnega aparata. To bi lahko pripomoglo tudi k demokratizaciji 
notranje uprave in -pravosodja. 

Sodeloval sem v komisiji, ki je v maju letošnjega leta po občinah in posta- 
jah milice ugotavljala nepravilnosti, ki so bile potem kot kompleksni problem 
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ocenjene na brionskem plenumu CK ZK Jugoslavije, pri tem pa sem z ostalimi 
tovariši prišel do prepričanja, da so o mnogih nepravilnostih razpravljali v 
krajevnih skupnostih, ki, so z vsem razumevanjem in z vso odkritostjo o tem 
poročale dalje. Vendar mi balo vedno pravega odziva. Zasledili smo primere, 
da so tisti, ki so sprožili ta vprašanja, nosili posledice, ki so se kazale v tem, 
da jih je milica holj nadzirala, na primer tudi tako, da je ugotavljala, če je 
bil njegov voz opremljen z lučmi zvečer, ko so se vračali, s polja. 

Tako reagiranje je vzbudilo indiferentnost občanov glede kršenja soci- 
alističnih odnosov med ljudmi in glede kršitev javnega reda in miru v naj- 
širšem pomenu te besede. Če naj bo krajevna skupnost oblika neposredne so- 
cialistične demokracije, ji moramo pomagati, 'da ona prva reagira, ko se ru- 
šijo socialistična načela in ko je prizadet javni red in mi,r, kot sem že dejal, 
v najširšem pomenu besede. S temi v zvezi mislim, da nas mora skrbeti dejstvo, 
da v krajevne skupnosti ne pridejo (poročila: sodišč, ki jih morajo1 sestavljati 
po 135. členu ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije. Sodišča 
namreč morajo spremljati in proučevati družbene odnose in pojave, ki so po- 
membni. za izvrševanje njihovih funkcij in dajati predloge za preprečevanje 
družbi nevarnih škodljivih pojavov in za utrjevanje zakonitosti. Ne siamo, da 
taka poročila ne pridejo do krajevnih skupnosti, ugotavljamo lahko tudi, da 
takih poročil skoraj ni. To ugotavlja tudi, poročilo sekretariata za pravosodje 
in občo upravo za leto 1965, kjer je zapisano: »Izgleda da je celotna akcija 
prepuščena stihiji, to je razumevanju skupščin za problematiko sodišč in pri- 
zadevnosti sodišč samih, ki pa ni vedno in pri vseh na višini« (citat stran 34). 
Ta problem sili, ob spremljanju statistik sodnikov za prekrške in podatkov s 
sodišč, vedno bolj v ospredje. Ob upadanju -težkih družben o- nevarnih škodljivih 
dejanj se visoko število lahkih kaznivih 'dejanj še precej trdovratno zadržuje, 
oziroma ta dejanja so še trdno na svojih vodečih mestih. Mislim pa, da bi te 
probleme oziroma ta dejanja lahko precej odpravili,, če bi resnično razvili ne- 
posredne oblike socialistične demokracije. Da svojo trditev in misel podkrepim, 
naj vas nekoliko zadržim na številkah. 

V Jugoslaviji je bilo leta 1965 obtoženih 82 719 oseb; od tega je bilo 35 %> 
obtoženih zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. Toda od teh obtoženih 
jih je balo obsojenih samo 38'%, vse ostalo se je nekje porazgubilo. O številu 
obtoženih v Sloveniji nimam podatkov, lahko samo rečem, da je bilo med 
obsojenci 12 °/o oseb obsojenih zaradi kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime. 
Neposredno za temi kaznivimi dejanji so kazniva dejanja zoper življenje in 
telo; tako je bilo v Jugoslaviji leta 1965 23 «/9 vseh obtožencev obtoženih zaradi 
tovrstnih dejianj. Od teh obtoženih jih je bilo 57 '°/o obsojenih, kar predstavlja 
24 °/o vseh obsojencev v Jugoslaviji, v Sloveniji pa 20'"/o. Če sedaj to sumiram, 
se pokaže, da je bilo med obsojenci v letu 1965 v Jugoslaviji 51'°/o ljudi, ki 
so bili obsojeni zaradi kaznivih 'dejanj zoper čast in dobro ime ter zoper živ- 
ljenje in telo; med temi zadnjimi dejanji pa je tudi precej takih, ki imajo 
karakter lahkih telesnih poškodb. Te podatke navajam zato, ker v našem poro- 
čilu in v še nekaterih drugih poročilih pogrešam ocene delovanja poravnalnih 
svetov, ki so in morajo biti nerazdružljiva institucija neposredne socialistične 
demokracije v Jugoslaviji. 

Glede na to menim, 'da ni nobene ovire za to, da bi krajevnim skupnostim 
zaupali v razpravo nekatere zadeve, ki sicer spadajo v domeno službe za notra- 
nje zadeve in pravosodnih organov. Prepričan sem, da bo s tem neposr edna socia- 
listična demokracija samo vsebinsko pridobila in postala močna ovira, 'da bi 
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se v taiki ali drugačni obliki spet pojavili problemi, ki so nas sedaj močno oku- 
pirali. 

Kot četrto vprašanje, o katerem želim govoriti, je vprašanje prenašanja 
nalog na krajevne skupnosti. Pri tem prenašanju nalog na krajevne skupnosti 
nismo dosledni. Za odnose med skupščinami uveljavljamo, ali vsaj trudimo se, 
da bi. uveljavili načelo, da tisti, ki prenaša naloge navzdol, naj zagotovi tudi 
sredstva za izvajanje teh nalog. Tega načela pa ne upoštevamo, kadar gre za 
odnos med občinsko skupščino in krajevno skupnostjo- Naj v zvezi s tem še 
omenim, da krajevne skupnosti nimajo nobenih lastnih pravic, pri izvajanju 
svojih nalog pa morajo še vedno upoštevati različno razvitost zavesti in seveda 
tudi discipline, ki. je pri tem potrebna. 

Nekatere občinske skupščine so za svoje območje z odloki kategorizirale 
ceste III. in IV. reda. Kljub načelu, da mora za vzdrževanje cest skrbeti cestni 
sklad, je vzdrževanje cest IV. reda prepuščeno krajevnim skupnostim. V moji 
volilni občini morajo krajevne skupnosti vzdrževati 370 km cest, od katerih 
je okrog 226 km cest IV. reda. Krajevne skupnosti v tej občini so v letu 1965 
sicer razpolagale s precejšnjimi sredstvi, to je za okrog 220 milijoni starih -dinar- 
jev, od tega zneska pa je občina prispevala le okrog 33 fl/o, ostalo pa so zbrale 
krajevne skupnosti, s samoprispevkom oziroma s prispevki delovnih organizacij. 

V zvezi z zbranimi sredstvi se je na predzadnji seji občinske skupščine in 
tudi na zborih volivcev moje volilne enote postavilo vprašanje, zakaj je treba 
od zbranega krajevnega samoprispevka odvajati še poselbni prispevek, ki znaša 
približno do 4 '°/o. O tem je delno govoril že tovariš Svetelj, omenil pa je tudi 
tovariš Itomažič. Na občinski skupščini v Murski Soboti so izjavili, da so tudi 
republiški organi mnenja, da je to neumestno, kajti če bi bih dosledni, bi 
morali tudi posebej s prispevkom obremeniti vrednost dela, ki ga opravljajo 
ljudje kot samoprispevek. Na seji občinske skupščine so pojasnili, ida o predlogu, 
ki je bil v tej zvezi poslan zveznim organom, ti vztrajno molčijo. 

Glede vzdrževanja cest po krajevnih skupnostih omenjam še eno okoliščino. 
V temeljnem zakonu o javnih cestah, ki je objavljen v Uradnem listu SFRJ 
št. 37/65, je določeno, da je promet na javnih cestah dovoljen samo na način 
in ob pogojih, ko jih določa ta zakon in predpisi o prometu na javnih cestah 
(člen 42). 

Ker s kategorizacijo cest v občinah nismo sprejeli, predpisov o prometu 
na cestah IV. reda in poljskih cestah, se dogaja, da vozila, ki ne smejo voziti 
po republiških in občinskih cestah, prosto orjejo po cestah, ki naj jih vzdržujejo 
krajevne skupnosti. Ta problem je tolilko težji, ker krajevna skupnost tqga ne 
more preprečiti niti ne more zahtevati od uporabnikov teh cest, da karkoli pri- 
spevajo. V glavnem so to delovne organizacije, ki so izven območja krajevne 
skupnosti in se na te oeste zatekajo tedaj, kadar ne morejo voziti po javnih 
oestah I. do III. reda. V zvezi s tem so občani postavili vprašanje, zakaj se ne 
bi. del sredstev prispevkov, ki se plačujejo od kmečkih vprežnih vozil in od 
traktorjev, ki jih uporabljajo kmetje, uporabljal za vzdrževanje teh cest, ki jih 
morajo sedaj ljudje vzdrževati sami v glavnem s samoprispevkom. Mislim, da 
bi bilo potrebno na oismovi določb temeljnega zakona o javnih oestah čimprej 
sprejeti predpis o tem, kdaj in kako se smejo uporabljati oeste, ki jih vzdr- 
žujejo krajevne skupnosti. 

V zvezi s krajevnimi skupnostmi omenjam še problem, ki je bil obrav- 
navan na znanstvenem posvetovanju v Skopju, mi pa ga puščamo vedno ob 
strani. Krajevna skupnost na primer, zbere 'sredstva za elektrifikacijo vasi, 
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postavi nizko napetostno oimrežje, transformatorsko postajo in ostalo, ko so 
vsa dela završena, pa obveznosti ostanejo krajevni skupnosti, ta osnovna sred- 
stva pa enostavno postanejo osnovna sredstva delovne organizacije in njej 
prinašajo ekstra profit. Krajevno skupnost povsem izključimo od samouprav- 
ljanja teh sredstev. Mislim, da je to vprašanje trčba postaviti, če govorimo, da 
je krajevna skupnost oblika neposredne samouprave ljudi. Drugače, tovariši, 
se krajevne skupnosti vedmio nahajajo v podrejenem položaju. 

Za zaključek vsega, kar sem do sedaj navedel, postavljam vprašanje, ali 
je treba še četrtič razpravljati o vprašanjih krajevnih skupnosti? Mislim, dia 
Organizacijsko-pohtični žbor ne bi smel biti samo diskusijski klub: najbrž so 
nekatera vprašanja že dozorela in bi glede njih naš začasni odbor že dal pobudo, 
da se rešijo v ustreznih zakonih. Vprašanja, ki zadevajo celovitost delovanja 
in vsebine krajevne skupnosti, pa bi bilo treba urediti v posebnem predpisu, 
kajti 'drugače bodo naša priporočila še dolgo, dolgo le priporočila, katerih 
izvajanje je odvisno le od dobre volje. Hvala za pozornost! 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je dr. Borut Bohte. 

Dr. Borut Bohte: Tovariš predsednik, tovarišace in tovariši poslanci! 
Ob naši razpravi o krajevnih skupnostih bi rad na kratko opozoril na sprecifično 
področje dela in dolžnosti krajevnih skupnosti, in sicer na poravnalne svete, 
ki so posebna neposredna socialistična samoupravna oblika demokracije na zelo _ 
delikatnem področju poravnavanja sporov med občani. 

O tem je pred menoj ravnokar govoril poslanec dr. Vanek Šiftar. O porav- 
nalnih svetih smo razpravljali 1964. leta, zaradi česar o družbeno-pohtičnern 
pomenu dela poravnalnih svetov ne bom posebej govoril. Dovolite mi samo 
ugotovitev, da se je ta samoupravna institucija sama uveljavila med občani 
v glavnem brez neposrednih zakonskih predpisov. V tej zvezi smo imeli le 
splošni zakon o stanovanjskih skupnostih iz 1959. leta, priporočilo' Ljudske 
skupščine LRS istega leta- o ustanavljanju poravnalnih svetov, dalje 133. člen 
zvezne ustave in poseben prispevek našega zbora s svojimi stališči v razpravi 
1964. leta. To dejstvo je nedvomno zelo zanimivo in zelo koristno za uveljav- 
ljanje družbene samouprave. Vendar pa menim, da je predvsem zaradi pomanj- 
kanja posebnega zakona o poravnalnih svetih v občinah in v krajevnih skup- 
nostih, kljub nesporno uspešnemu delu poravnalnih svetov, še precej nejasnosti, 
kar se kaže tudi v neenotnem delu poravnalnih svetov. Seveda se to odraža tudi 
v statutih občinskih skupščin, v statutih krajevnih skupnosti in v poslovnikih 
o delu poravnalnih svetov, kolikor jih nekateri poravnalni sveti imajo. 

Začasni odbor našega zbora za proučevanje pravosodnega sistema je že 
sprejel teze zia zakon o poravnalnih svetih, ki bo pred vami verjetno že v me- 
secu januarju. Zakon bo razjasnil nekatere nejasnosti glede nalog, pristojnosti 
in načina dela poravnalnih svetov. Marsikaj pa bo prepustil občinskim skup- 
ščinam in krajevnim skupnostim ter poravnalnim svetom samim, da uredijo 
s svojimi samoupravnimi akti. 

Omenim naj le to, da občinski, statuti vsebujejo večinoma le splošna 
določila o obstoju in delovanju poravnalnih svetov, .pri čemer napotujejo na 
statute (krajevnih skupnosti. Anketni podatki, ki jih je zbral Inštitut za kri- 
minologijo v Ljubljani za svojo raziskavo o poravnalnih svetih, kažejo, čeprav 
to gradivo še ni v celoti obdelano, da dobršen del statutov krajevnih skupnosti 
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sploh nima 'določb o porcivruilnih. svetlih, ostale pa bo treba primemo dopolniti 
ali korigirati, po sprejetju zakona o poravnalnih svetih. Morda izgleda ta ugo- 
tovitev nekako formalistična, ker govorim predvsem o tem,, kaj je v statutih 
in česar ni v statutih, vendar menim, da kljub učinkovitosti, poravnalnih svetov 
prav ta anketa kaže, da je velik del poravnalnih svetov prepuščena sama sebi. 
Predsedniki poravnalnih svetov, ki so bili anketirani, so zelo pogosto odgovarjali, 
da za poravnalne svete nihče ne skrbi, niti občinska skupščina niti krajevna 
skupnosti, niti družbenopolitične organizacije. Prav zato vztrajam pri trditvi, 
da bi to vprašanje moralo biti urejeno tudi v ustreznih samoupravnih aktih. 

Treba bo zakonske določbe zlasti dopolniti s samoupravnimi, akti glede 
ustanovitve in ukinitve poravnalnih svetov in glede volitve članov poravnalnih 
svetov na zborih volivcev. Doslej je bilo precej primerov, da so občinske skup- 
ščine imenovale člane poravnalnih svetov. Mislim, da to ni najbolj primeren 
način, zlasti če izhajamo iz izhodišča, da naj bodo člani poravnalnih svetov 
tisti ljudje, ki uživajo največje zaupanje občanov in imajo zato največ možnosti 
za uspešno poravnavanje sporov med občani. 

Nujna bo dalje zamenjava članov poravnalnih svetov, kjer je to potrebno 
ne ziairadi, togega načela rotacije, temveč zaradi ugotovitve, da poravnalni sveti 
dostikrat ne delajo več uspešno prav zato, ker so nekateri člani že dolgo vrsto 
let člani poravnalnih svetov ter so se že utrudili in bi jih bilo treba z razumeva- 
njem zamenjati. 

Dalje mislim, da bo treba določiti tudi način obveščanja organov krajevne 
skupnosti in občanov o delu poravnalnih svetov. Občine in krajevne skupnosti 
bodo morale tam, kjer to še ni storjeno, zagotoviti materialne pogoje za delo 
poravnalnih svetov. Pri tem mislim predvsem na prostore, kurjavo, razsvetljavo, 
pisarniške potrebščine in poštnino za vabila. Treba bo poskrbeti za kritje 
stroškov in izgube zaslužka članov poravnalnih svetov. Te materialne potrebe 
niso velike in se v tem pogledu strinjamo s tem, kar so predgovorniki povedali 
v zvezi z materialnim položajem krajevnih skupnosti. 

Posebno vprašanje je postopek pri poravnalnih svetih. Ponekod že. ima j o 
poslovnike za delovanje poravnalnih svetov, večinoma pa čakajo na sprejetje 
zakona, da bi nato v zakonskih okvirih s poslovniki podrobneje uredili vprašanje 
postopka. Zakonske določbe bodo zelo skope in zelo jasne. Postopek bo moral 
biti brezobličen, hiter1, brezplačen in načeloma javen. Vendar je nevarnost, da bi 
ponekod v poslovnikih predpisovali formalnejši postopek, takse in drugo. Da 
bi se izognili te nevarnosti in učinkovito' pomagali članom krajevne skupnosti 
pri njihovih naporih za sestavljanje ali korigiranje poslovnikov, pripravlja re- 
publiški sekretariat za pravosodje in občo upravo nekakšen vzorni oziroma 
bazični poslovnik za delo poravnalnih svetov. 

To je bilo nekaj aspektov problematike, o kateri sem želel govoriti. 
Moj namen je bil predvsem podčrtati nekatere konkretne neposredne na- 

loge in pomembnost vloge krajevnih skupnosti, ki so ob asistenci občinskih 
skupščin in družbeno-političnih organizacij prvenstveno odgovorne za učinko- 
vito delovanje poravnalnih svetov in za njihov nadaljnji razvoj kot koristne 
oblike samoupravljanja občanov. Zato prosim,, tovariš predsednik, da pride ta 
ugotovitev tudi v skupno stališče razprave v našem ziboru. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima tovarišica Sonja Tramšek, 
sodelavec inštituta za sociologijo. 
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Sonja Tramšek: Krajevno skupnost smo slovenski sociologi že raz- 
iskovali. Predvsem je bila nekajkrat torišče raziskovanja sociologov, ki delamo 
v skupini za sociologijo lokalnih skupnosti na Inštitutu za sociologijo in filo- 
zofijo pri Univerzi,. Naj že v začetku zaradi lažjega sporazumevanja opredelim 
krajevno skupnost tako, kot jo mi opredeljujemo. 

Krajevno skupnost ali sosesko, z našim strokovnim izrazom, in izrazom 
urbanistov, smatramo za skupnost prebivalcev določenega teritorija, ki imajo 
številne individualne in skupne želje in potrebe, na osnovi katerih se snujejo 
odnosi med prebivalci, njihova aktivnost ter oblikujejo naume in vrednote, ki 
veljajo v njej. Pri. raziskovanju smo seveda odkrivali številne probleme v zvezi 
z omenjenimi konstitutivnimi elementi krajevne skupnosti. V današnji raz- 
pravi se bom omejila le na enega in to na vpnašanje možnosti za neposredno 
odločanje prebivalcev v krajevni skupnosti., na problematiko tistih instrumen- 
tov, kd naj bi omogočali čim neposrednejšo demokracijo. Kot najvišji samo- 
upravni organ v krajevni skupnosti, torej kot organ, 'ki daje možnosti za nepo- 
sredno odločanje, se po stališčih vašega zbora, pa tudi sioer, smatra zbor 
občanov, oziroma zibor volivcev: Formalno vzeto, pa tudi po zdravi logiki, je to 
popolnoma prav in v redu. Najboljši instrument neposredne demokracije je tak 
zbor vseh prebivalcev določenega teritorija, na katerem se razpravlja o skupnih 
problemih družbenega življenja. Vendar kažejo naše raziskave povsem drugačne 
rezultate, na osnovi katerih bi mogli reči, da zbor občanov ni tisiti forum, na 
katerem se izražajo in izoblikujejo želje, potrebe, pobude in kritika večine 
prebivalcev določene skupnosti. Zakaj teke trditve? 

Prvič, zborov občanov in zborov volivcev se udeležuje sorazmerno zelo nizek 
odstotek vseh '.prebivalcev neke krajevne skupnosti ali vseh volilnih upravičenr- 
cev volilnega območja. Predvsem je nizek odstotek udeležbe na takih sestankih 
v urbanističnih centrih, to je v mestih. Ne bi navajala številčnih podatkov k tej 
trditvi, saj so nam vsem najbrž znani podatki Zavoda za statistiko SRS, pa tudi 
detajli iz nekaterih naših raziskav kažejo take rezultate. Vemo tudi, da z vso 
politično agitacijo in s popestritvijo ter aktualizacijo dnevnega reda na zborih 
še nismo dosegli zadovoljive udeležbe. Ali morda samo taka ali, predvsem taka 
oblika neposrednega odločanja v krajevni skupnosti ni zadostna? 

Drugič, nekatere sociološke raziskave v Sloveniji so tudi pokazale, -da se 
na sestankih največkrat oglašajo in 'dajejo pobude ljudje le iz nekaterih struk- 
turnih kategorij, slojev oziroma plasti. To so največkrat ljudje z visoko, višjo 
ali srednjo izobrazbo, uslužbenci, tisti z vodilnim položajem na delovnem mestu, 
funkcionarji. Torej tudi zaradi tega o naših zborih občanov ne moremo govoriti 
kot o edinem ali najboljšem instrumentu neposredne demokracije. 

Tretjič, sociološke raziskave so ob gornjih ugotovitvah o slabem obisku 
raznih Zborov in sestankov ter o tem, da na njih razpravljajo venomer le pred- 
stavniki z 'določenimi strukturnimi značilnostmi, dale še druge rezultate, ki so 
za našo razpravo zelo zanimivi. Pri. tem mislim na rezultate raziskav, ki povedo, 
da se ljudje v neformalnih primarnih .grupah, to je v družini, med sorodniki', 
prijatelji, zelo pogosto pogovarjajo o problemih v krajevnih skupnostih, o raznih 
napakah, izboljšavah in podobnem. Mnogi se o tem včasih pogovore s funkcio- 
narji, odborniki in 'drugimi.. Le malo pa je tistih, ki javno špreigovore na 
sestankih. 

Posluh za urejanje stvari v krajevnih skupnostih torej je. O nezainteresi- 
ranosti občanov ne moremo govoriti, vendar se spet lahko vprašamo, kako zbrati 
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problematiko, ki je živa med ljudmi, po poti, ki bo najbolj demokratična in 
množična. 

Menimo, da obstajajo poleg zborov občanov in ziborov volivcev še druge 
oblike neposrednega odločanja prebivalcev. Ena izmed oblik je referendum, 
vendar so nam vsem znane pripombe, ki referendum označujejo kot tisto sred- 
stvo odločanja, ki ni vedno na mestu, ker se preko njega odločiš lahko le za 
pritrdilen ali negativen odgovor, oziroma se vzdržiš glasovanja, ne moreš pa 
preko njega obrazložiti svojega mnenja. Dajemo pa v premislek naslednjo možno 
obliko neposrednega odločanja občanov, ki bi bila predvsem primerna za 
urbano okolje, mesto, to je prav za tisto okolje, kjer imamo z zlbori občanov 
najmanj uspeha: Na osnovi premišljeno in strokovno sestavljenega vprašalnika 
bd občasno lahko anketirali ah intervjuvali prebivalce krajevne skupnosti ah 
njihov reprezentativen vzorec. Tako bi na osnovi strokovne obdelave in analize 
podatkov izvedeli za želje in potrebe ljudi ter zbrali aktualno problematiko 
krajevne skupnosti, ne le iz vrst nekaterih kategorij prebivalstva, ampak od 
vseh oziroma iz vrst vseh kategorij prebivalcev. 

Ne zanikamo, da tudi tak način zbiranja podakov in mnenj nima svojih 
slabosti. Predvsem zahteva večje število strokovnjakov, sociologov, ernpirikov in 
drugih strokovnjakov ter primerno organizacijo in mrežo take strokovne službe. 
Vendar menimo, da je naš predlog vreden vaše pozornosti. 

Na koncu naj zaradi konkretizacije in podkrepitve svojih izvajanj povem 
le še to, da konkretnih podatkov tu nisem, navajala, pač pa jih lahko najdete, 
oziroma lahko najdete rezultate raziskav, ki bodo podkrepile moje trditve, v 
informativnih biltenih Instituta za sociologijo št. 17/65 in št. 20/66 ah v biltenih 
»Istraživanje jugoslovenske komune«, ki sta jih izdala naša ustanova in Institut 
društvenih naiuka v Beogradu. Hvala lepa! 

Predsednik Janez Hočevar: Poslednji govornik je tovairdš Jože Cigler, 
politični delavec pri Glavnem odlboru SZDL. 

Jože Cigler: K razpravi bi hotel dodati samo nekaj misli o tem, na 
kakšnen način in na katerih področjih lahko organizacije Socialistične zveze 
uspešno pomagajo pri samostojni, rasti teh samoupravnih skupnosti občanov. 

V poročilu je rečeno, da krajevne skupnosti še sedaj niso 'popolnoma za- 
živele ,predvsem zaradi tega, ker v praksi ni jasen njihov položaj v samouprav- 
nem mehanizmu komune. Zvezna in republiška ustava sta dah dokaj širok 
in dovolj konkreten okvir za njihovo dejavnost, lahko pa rečemo, da zlasti 
v nekaterih občinah že v statutih niso pravilno opredelili mesta in vloge kra^ 
jevne skupnosti v komuni. Ker so to samoupravne skupnosti občanov, ne bi 
bilo v skladu z načeli samouprave, če bi. jim z zvezno in republiško ustavo 
oziroma z zveznimi in republiškimi predpisi podrobneje določali območja, 
naloge, način financiranja, notranjo organizacijo dela in podobno1. Svoje delovno 
področje in organizacijo morajo prilagoditi krajevnim potrebam krajevne skup- 
nosti same in občinske skupščine. 

Vsi vemo, da je bilo potrebno precej časa, prizadevanja in spreminjanja, 
preden so krajevne skupnosti dobile sedanjo obliko. V poročilu je poudarjeno, 
da s sedanjim stanjem krajevnih skupnosti še ne moremo biti zadovoljni, saj 
v mnogih primerih krajevne skupnosti, obsegajo preširoka območja, sd lastijo 
ali pa so jim občinske skupščine dale prevehka pooblastila, prevelike naloge, 
v posameznih primerih tudi naloge upravnega značaja, ki jih silijo v to, da 
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si želijo ustvariti svoj profesionalni aparat in poslovati po načinu družbeno- 
političnih skupnosti. Taki primeri so sicer bolj redki, povsod pa že prihajajo do 
spoznanja, da taka krajevna skupnost ni tisto, kar si želijo in kar potrebujejo. 
Nedvomno težimo za tem, da bi krajevne skupnosti, to je občani na svojem 
območju, samostojno urejali vse zadeve krajevnega pomena, seveda s pomočjo 
občinske skupščine in delovnih organizacij, se pravi, da bi imele krajevne 
skupnosti, kar se urejanja krajevnih problemov tiče, tudi določene izvršne 
funkcije, v širših vprašanjih pa široko posvetovalno vlogo in vpli.v na občinsko 
skupščino^ in posredno tudi na republiško skupščino. Za tako samostojnejšo 
vlogo morajo biti krajevne skupnosti pripravljene, imeti morajo predvsem spo- 
sobne svete, ki uživajo zaupanje občanov. 

Pri tem imajo pomembne naloge organizacije Socialistične zveze. Te naj 
predvsem dosežejo, da bodo prišli, v svete krajevnih skupnosti sposobni in 
delovni ljudje, ki bodo znali zainteresirati tudi občane v mestih za sodelovanje 
pri urejanju skupnih krajevnih zadev. Nedvomno je to združeno z veliko 
količino vztrajnega in smotrnega dela, da bi občani dobili zaupanje vase, v svoje 
krajevne skupnosti; kajti po udeležbi na zborih volivcev in na sestankih osnov- 
nih organizacij Socialistične zveze sodeč, je to zaupanje ponekod zelo omajano. 
To pa predvsem zaradi tega, ker večina njihovih predlogov in zahtev ni bilo 
nikoli realiziranih, le v posameznih primerih so bili obveščeni, zakaj njihovih 
želja ni mogoče uresničiti. 

Druga pomembna naloga občinskih organizacij Socialistične zveze je v tem, 
da doseže, da bodo občinske skupščine in vsi njihovi organi z vso resnostjo 
obravnavali, krajevne skupnosti, njihovo delo in probleme, da jih bodo obrav- 
navali kot organizme, ki opravljajo pomembne naloge na področju družbenega 
standarda občanov, ki so prav tako skrb občinske skupščine kot je njena tudi 
skrb za skladno rast proizvodnje in družbenih služb. Vključevanje programov 
krajevnih skupnosti v programe razvoja občin je dokaz, da smo na najboljši poti, 
da poglobimo sodelovanje med krajevno skupnostjo in občinsko skupščino. Na 
ta način postajajo programi krajevnih skupnosti tudi instrument, s katerim 
občani vplivajo na delitev sredstev komune in na splošno občinsko politiko. 
Organizacije Socialistične zveze bi morale aktivno sodelovati pri sestavljanju 
letnih in bolj dolgoročnih programov krajevnih skupnosti. 

Organizacije Socialistične zveze morajo tudi skrbno proučevati gospodarske 
in socialne razmere na območju občine, se zanimati za to, kolikšne so realne 
možnosti občanov, da sami financirajo posamezne dejavnosti. Pri tem pa morajo 
posredovati skupščini, argumentirane ugotovitve, da bi financiranje dela krajev- 
nih skupnosti slonelo sorazmerno na prispevkih občanov, na prispevkih občine 
in na prispevkih delovnih organizacij. To izjavljam zato, ker se v posameznih 
občinah, zlasti v nekaterih sosednjih republikah, prišli do tega, da občine 
uporabljajo samoprispevke občanov, obrane v krajevnih skupnostih tudi za 
zadeve, ki niso zgolj krajevnega pomena. 

Zlasti v primerih, ko sprejme obveznosti za plačevanje samoprispevka 
samo 10'% ali celo samo 5 "/o volivcev z območja krajevne skupnosti., imajo 
občani lahko občutek, da gre za novo davščino. Predvsem bi morali zagotoviti, 
da bi obveznosti samoprispevka sprejela občina volivcev z območja krajevne 
skupnosti. To pa bi zahtevalo več pripravljalnega in političnega dela. 

Organizacije Socialistične zveze lahko uspešno pomagajo krajevnim skup- 
nostim tudi tako, da skupno s svetom krajevne skupnosti vplivajo na vse druž- 
bene organizacije in društva na območju krajevne skupnosti, da aktivno sodelu- 
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jejo pri posameznih nalogah, ki jih je začela izvajati krajevna skupnost. Seveda 
se ne more zgoditi, da bi organizacije Socialistične zveze v kraju operativno 
posegale na področje dela krajevnih skupnosti, kot se je nekajkrat že zgodilo. 
Je pa še veliko drugih možnosti in oblik, kjer so organizacije Socialistične zveze 
lahko pobudnik za ustvarjalno aktivnost občanov v okviru krajevnih skupnosti. 
Treba je le veliko dobre volje in sodelovanja. 

Predsednik Janez Hočevar: Če dovolite, bi. zaključil razpravo. 
To vprašanje smo postavili na dnevni red zato, da ugotovimo stanje na 

tem področju. Iz razprave se vidi, da so se krajevne skupnosti v zadnjih dveh 
letih ugodno razvijale. Slišali smo preoej o pozitivnih izkušnjah v dosedanjem 
delu krajevnih skupnosti pa tudi o slabostih, slišali smo precej kritičnih pri- 
pomb k njihovemu delu. Vendar moramo ugotoviti, da med občani vse bolj 
prodira spoznanje, da je učinkovito urejanje 'krajevnih zadev in zadovoljevanje 
življenjskih potreb občanov v veliki meri možno pirav v krajevni skupnosti in 
tako krajevna skupnost postaja neobhodni del našega samoupravnega sistema. 
Pomen krajevnih skupnosti lahko ocenimo tudi po podatku, ki smo ga zasledili 
v poročilu našega odbora, da so krajevne skupnosti v prvem polletju razpolagale 
z več kot tremi milijardami in 800 milijoni dinarjev, in da so samo občani 
zbrali v denarju, materialu in delu preko milijarde in 680 milijonov dinarjev. 
Prepričan sem, da bo ta številka ob koncu leta precej višja. 

V razpravi smo tudi ugotovili, da je krog vprašanj, s katerimi se ukvarjajo 
krajevne skupnosti, vedno širši. V svojem začetku so se krajevne skupnosti 
ukvarjale izključno s komunalnimi vprašanji., danes pa je ta krog vprašanj, 
kot samo slišali v poročilu in tudi v razpravi, že zelo širdk. Vidimo torej, da 
krajevne skupnosti samostojno ah pa s pomočjo občine rešujejo vprašanja, ki 
jih življenje postavlja na idnevni red, upoštevajoč seveda objektivne okolnosti 
in tudi druge možnosti za delo krajevnih skupnosti, predvsem pa pripravljenost 
občanov, da samoupravno urejajo probleme na svojem območju. 

Na splošno so se krajevne skupnosti, v tem kratkem času svojega obstoja 
zadovoljivo razvijte. Sedaj pa se postavlja vprašanje, kaj napraviti za na- 
daljnji razvoj krajevnih skupnosti. Mislim, da je bilo v razpravi dovolj močno 
poudarjeno, da je treba pospešiti ustanavljanje krajevnih skupnosti povsod tam, 
kjer so za to pogoji. V poročilu je navedena vrsta občin, v katerih je število 
krajevnih skupnosti le neznatno. To pomeni, da je treba omogočiti ustanovitev 
več krajevnih skupnosti tudi v krajih, kjer imajo velike krajevne skupnosti, v 
katerih neposredni interesi občanov v posameznih vaseh, ki tvorijo krajevno 
skupnost, ne pridejo do polnega izraza in imajo zaradi tega velike krajevne 
skupnosti, težave. Smatram, da bi bilo res treba omogočiti občanom po posamez- 
nih vaseh, da osnujejo svoje krajevne skupnosti. Nadalje lahko zaključimo, da 
je krajevna skupnost v mestu posebno problematična, o čemer pa danes ni bilo 
dovolj povedanega. Menim, da je treba vprašanju nadaljnjega razvoja krajevnih 
skupnosti v mestu dati še poseben pomen. Pojavljajo se torej nekatere težave 
v obstoječih krajevnih skupnostih. Te težave pa so nastale zaradi nesporazumov 
pri samem ustanavljanju krajevnih skupnosti. Iz današnje razprave in poročila 
izhaja, da je treba te napake čimprej popraviti. 

Druga stvar, ki jo je treba poudariti, je nujnost, da spodbudimo vse druž- 
bene činitelje, od občinskih skupščin do družbenoMpohtičnih organizacij, da sto- 
rijo kar največ za ustvarjanje ugodnejših pogojev za delo krajevnih skupnosti. 
V razpravi, je bila v tej zvezi omenjena občinska skupščina. Res je, da se brez 
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skrbi in pomoči občinske skupščine krajevne skupnosti ne bodo mogle uspešno 
razvijati. Občinska skupščina bi morala težiti za tem, da se krajevna skupnost 
afirmira kot samoupravna skupnost občanov. Govorilo se je o neposrednem 
sodelovanju med občinsko skupščino in krajevno skupnostjo in o tem, dia 
morajo občinske skupščine spremljati aktivnost krajevnih skupnosti. Zlasti pa 
je bila v tej zvezi poudarjena vloga odbornika. Odbornik bi moral biti naj- 
tesneje povezan s krajevno skupnostjo in mislim, da bi to moral biti eden 
od kriterijev pri pomladanskih volitvah odbornikov, kajti, prav odbornik pove- 
zuje ožji interes krajevne skupnosti s širšim družbenim interesom in vpliva 
tako na formiranje občinske politike kot tudi na aktivnost in samostojnost kra- 
jevnih skupnosti. 

Mislim, da je prav, da je bila poudarjena tudi vloga političnih organizacij, 
predvsem Socialistične zveze. Ni pravilno, da se organizacije Socialistične zveze 
operativno ukvarjajo z vprašanji, ki jih mora reševati svet krajevne skupnosti. 
Organizacije Socialistične zveze bi morale predvsem skrbeti, da se pobude, 
kritike in predlogi občanov v krajevni skupnosti upoštevajo, še posebej pa bi 
morale pripravljati ljudi za delo v krajevni skupnosti. 

Danes smo slišali. o organiziranju raznih seminarjev. Menim, da je to dobra 
oblika instruiranja ljudi, ki delajo v lokalni samoupravi. 

Po mojem mnenju je vsa razprava terjala aktivnejši odnos vseh, o katerih 
smo danes govorih, do krajevne skupnosti, seveda pa to zahteva razumevanje 
pogojev, v katerih krajevne skupnosti delujejo. Brez tega ni mogoče nuditi 
učinkovite pomoči razvoju krajevnih skupnosti. Organizacija, vsebina in obseg 
dela krajevnih skupnosti namreč ni enaka, temveč je različna, čeprav se druž- 
beno bistvo krajievne skupnosti tako v vasi kot v mestu ne razlikuje. 

Nadalje je bil govor o zagotavljanju sredstev za delo krajevnih skupnosti. 
Praksa je pokazala, to smo danes slišali, da najbolje delujejo tiste krajevne 
skupnosti, ki same financirajo izvajanje nalog, ki si jih same postavljajo na 
demokratičen način. Zato mislim,, da je prav, da podpremo prostovoljno zbiranj e 
sredstev občanov za urejanje krajevnih problemov. To je brez dvoma najbolj 
zanesljiv vi.r dohodka za krajevne skupnosti, zlasti v času, ko se proračuni na 
vseh nivojih krčijo. Poleg prispevka občanov se javljata še dva vira dohodkov, 
to je občinski proračun in sredstva delovnih organizacij, ki delujejo na območju 
krajevne Skupnosti. Prispevki bodo odvisni od materialnih možnosti in od 
interesa za rešitev posameznega konkretnega problema. Delež posameznih so- 
financerjev bo seveda v posameznih primerih različen. 

Povsem se strinjam s predlogom, da se poenostavi finančno poslovanje kra- 
jevnih skupnosti. V tej zvezi, smo vabili predstavnika službe 'družbenega knjigo- 
vodstva, da bi nam povedal, kaj je možno v tem smislu narediti. Mislim, da je 
nujno storiti določene ukrepe za poenostavitev finančnega poslovanja krajevnih 
skupnosti. Prav tako se popolnoma strinjam s predlogom, da se pregledajo vsi 
predpisi, ki obremenjujejo krajevno skupnost s prispevki ali pa tretirajo kra- 
jevno skupnost kot gospodarsko organizacijo. 

Nadalje je bil .govor o predpisih, ki zahtevajo zapleteno poslovanje, namreč 
žiro račune, posebno knjigovodstvo, periodične obračune, zaključne račune, ob- 
računavanje 2% prispevka iz sredstev investicijske potrošnje krajevnih skup- 
nosti za Skopje in tako dalje. Zato povsem soglašam s (predlogom, da nas odbor 
skupaj s strokovno silužbo Izvršnega sveta in s pomočjo občinskih skupščin 
pregleda vse te predpise in izdela konkretne predloge za spremembo predpisov, 
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ki bi jih naš zbor potem poslal Zvezni skupščini, pa tudi republiškim organom 
in občinam. 

Vprašanje krajevnih skupnosti, smo obravnavali predvsem z namenom, 
da spodbudimo vse činitelje, ki lahko na tak ali drugačen način vplivajo na 
delo krajevnih skupnosti, še posebej pa želimo doseči, da bi se poslanci zainte- 
resirali za ta vprašanja in po svojih močeh prispevali, da se bodo krajevne 
skupnosti v obdobju, ki je pred nami, ugodneje razvijale kot doslej. 

S tem, tovariši, zaključujem razpravo in prehajamo na 4. točko dnev- 
ne g a reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (repu- 
bliškem proračunu) za leto 1966. 

Predlog zakona je Skupščini predložil Izvršni svet, ki je za svojega pred- 
stavnika določil Mirka Zlendra, člana Izvršnega sveta, katerega prosim za ustno 
obrazložitev. 

Mirko Zlender : Tovarišice in tovariši, poslanci! Izvršni svet predlaga 
pristojnim zborom Skupščine SR Slovenije v obravnavo in sprejem predlog 
zakona o. spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1966. 

Rebalans republiškega proračuna predlagamo predvsem zato, ker dohodki 
republiškega proračuna ne bodo realizirani v predvidenem obsegu zaradi, pre- 
slabega dotoka, predvsem iz dveh glavnih virov proračunskih sredstev, to je 
iz prispevka iz osebnega dohoidka in republiškega prometnega davka od prodaje 
blaga na drobno. 

Da dohodki republiškega proračuna verjetno ne bodo realizirani v predvi- 
deni višini, je Izvršni svet ugotovil že pred koncem prvega polletja 'letošnjega 
leta, ter je zato že v mesecu maju sprejel odlok o začasnem zmanjšanju potrošnje 
sredstev republiškega proračuna z namenom, da uskladi financiranje z dejan- 
skima možnostmi. 

Ukrep Izvršnega sveta za začasno zmanjšanje proračunskih sredstev je bil 
po zadnjih podatkih povsem utemeljen, saj le-ti kažejo, da bodo znašali celotni 
dohodki republiškega proračuna 45 milijard 780 milijonov starih din, kar je za 
1 milijardo 853 milijonov dinarjev manj kot je bilo prvotno predvideno. 

Dohodek od prispevka iz osebnega dohodka bo za 1 milijardo 550 milijonov 
starih dinarjev manjši kot je bilo predvideno v proračunu za letošnje leto, kar 
pomeni zmanjšanje celotnih proračunskih sredstev za 3,5 %>. Glavni, vzrok za 
tolikšno zmanjšanje tega vira proračunskih dohodkov je predvsem v večjem 
odvajanju tega prispevka v druge republike glede na zakonska določila, da se 
plačuje prispevek po kraju stalnega prebivališča delavca, pa tudi v previsokih 
predvidevanjih, ki niso bila uresničena kljub temu, da so gospodarske orga- 
nizacije, kakor kažejo obračuni za prvih 9 mesecev letošnjega leta, dosegle 
ugodne finančne rezultate. Predvidevanja se niso uresničila zato<, ker so bili 
osebni dohodki nižji, od predvidenih zaradi ukrepov kreditne politike, ki so 
terjali večje lastne naložbe v obratna sredstva in usmeritev gospodarskih orga- 
nizacij k oblikovanju sredstev za modernizacijo proizvodnega in tehnološkega 
procesa, kar pa je povsem, v skladu z ukrepi za povečanje produktivnosti dela. 

Glede dohodka od prometnega davka od prodaje blaga na drobno naj 
poudarim, da je bil v proračunu predviden v višini 6 milijard 570 milijonov 
starih dinarjev, vendar bo manjši za 1 milijardo 470 milijonov starih dinarjev, 
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kar pomeni 22 °/o predvidenega zneska. Vzrok tega primanjkljaja je predvsem 
zinatno povečan obseg kupovanja potrošnega blaga v sosednjih državah. To je 
prav gotovo zaskrbljujoč pojav, ne samo zaradi izpada proračunskih dohodkov, 
ter nujno zahteva določene širše ukrepe tako v naši industriji in trgovini kot 
tudi v naši davčni politiki. Glede slednjega naj tudi pojasnim, da se pri uvozu 
raznih tehničnih predmetov s posredovanjem naše trgovine plačujejo zvezni, 
republiški itn občinski prometni davek, če pa jih uvaža posameznik, ta plača le 
zvezni, prometni davek. V tej zvezi so sicer predvidene nekatere spremembe, 
vendar je že sedaj znano, do bo vprašanje občinskega in republiškega pro- 
metnega davka zadovoljivo rešeno le kar zadeva uvoz avtomobilov. 

Nasprotno pa ugotavljamo, da bo delež republike pri zveznem prometnem 
davku ugodno realiziran in da bodo vplačila za okoli 5Vo večja od predvidenih. 
To dokazuje, da v prodaji raste delež tistih proizvodov, od katerih se plačuje le 
zvezni davek, kot so na primer bencin, nafta in po občinah uvoženi razni kemični 
proizvodi. Nad predvidevanji bodo realizirani še nekateri drugi dohodki re- 
publiškega proračuna, in sicer dohodki od sodnih taks, ki se plačujejo v goto- 
vini, dohodki od denarnih kazni za prekrške ter še nekateri drugi dohodki, ki 
pa ne predstavljajo pomembnega vira dohodkov republiškega proračuna. 

S predlaganim zakonom o spremembah in dopolnitvah republiškega pro- 
računa za leto 1966 se bistveno ne spreminja struktura potrošnje sredstev 
republiškega proračuna. Dejansko gre le za uskladitev potrošnje z razpolož- 
ljivima. sredstvi. Osnova za spremembo razporeditve sredstev pa je začasno 
zmanjšanje potrošnje sredstev republiškega proračuna za leto 1966 po sklepu 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije spomladi, letošnjega leta. 

Izvršni svet in pristojni republiški organi so že tedaj proučili možnosti 
za znižanje posameznih postavk republiškega proračuna za leto 1966. Ugotov- 
ljeno je bilo, da je znižanje potrošnje izredno boleče, ker so bila sredstva že 
angažirana po odločitvah samoupravnih organov in po ustreznih predpisih 
Skupščine in drugih pristojnih organov. Prav zaradi tega tudi s predlaganim 
rebalansom niso mogle biti izvršene bistvene spremembe v strukturi prora- 
čunske potrošnje. S spremembami v delitvi se dajejo večja sredstva za kritje 
z zakonom sprejetih obveznosti na področju socialnega varstva, predvsem iz 
naslova priznavalnin, razlike osebnih dohodkov zaposlenih borcev NOV, stro- 
škov zdravstvenega zavarovanja kmetov borcev NOV in podobno. 

Glede sredstev za delo državnih organov je treba posebej poudariti, da so 
bila sredstva za redno dejavnost vsem upravnim organom zmanjšana za 5°/o. 
Kljub temu zmanjšanju pa se sredstva državnih organov v globalu sicer pove- 
čujejo, to pa izključno zaradi razlogov, ki jih bom sedaj navedel. 

Republiški proračun zaradi slabe realizacije dohodkov v letu 1965 ni pokril 
obveznosti organov za notranje zadeve v znesku 335 milijonov starih dinarjev. 
Te obveznosti je zato treba kriti iz letošnjih sredstev. 

Zaradi postopnega usklajevanja osebnih dohodkov milice z drugimi poklici 
enakih profilov in zaradi izboljšanja opreme milice je bilo nujno potrebno za- 
gotoviti posebna namenska sredstva v znesku 210 milijonov starih dinarjev- 

Kljub takšnemu povečanju sredstev za organe službe za notranje zadeve 
so še vedno ostale nepokrite nekatere obveznosti, ki jih bo treba posebej obrav- 
navati ob sprejemanju proračuna za leto 1967. 

Ob tem še posebej opozarjam ta zbor, da Izvršni svet in ostali republiški 
organi proučujejo organizacijo republiške uprave ter možnosti za njeno zmanj- 
šanje in nacionalizacijo njenega dela. Po sklepu Organizacijsko-polltičnega zbora 
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z dne 30. junija letošnjega leta 'bo o tem Izvršni svet predložil Skupščini posebno 
poročilo' v prvi polovici prihodnjega leta. 

Posebej naj tudi opozorim, da s predlaganimi spremembami niso prizadeta 
sredstva, ki naj bi jih republika kot svoj enkratni prispevek plačala za delno 
kritje stroškov za socialno zavarovanje samostojnih umetnikov za leto 1965 in 
1966, in sicer v višini 95 500 000 starih dinarjev, od česar je bilo že plačanih 
35 milijonov starih dinarjev; ne da bi s tem prejudicirah predvideno zakonsko 
ureditev, o kateri bo šele razpravljala Skupščina. 

Tovarišioe in tovariši poslanci! S predlaganim rebalansom se poskuša re- 
ševati le najbolj pereče probleme pri financiranju republiških potreb. Ostali so 
torej odprti vsa tisti, problemi, ki so ostali nerešeni že ob sprejemanju proračuna 
za leto 1966, med njimi nepokrite obveznosti za beneficiran je pokojnine borcev 
NOV za leto 1965 in 1966, obveznosti iz negospodarskih investicij iz leta 1965 
in druge. O vseh teh problemih je republiški sekretariat za finance izčrpno se- 
znanil republiško skupščino v mesecu septembru s svojo informacijo o obliko- 
vanju in razporeditvi proračunskih sredstev družbeno-političnih skupnosti v 
SR Sloveniji za leto 1966 in 1967. Za rešitev teh problemov so skupščini že dani 
predlogi posameznih predpisov, drugi pa bodo predloženi hkrati s predlogom 
republiškega proračuna za leto 1967. 

Čeprav je bilo financiranje republiških potreb v letu 1966 globalno usklajeno 
z oblikovaidmi sredstvi, pa so med letom nastajali resni problemi glede pravo- 
časnega zagotavljanja sredstev. Neskladja so nastala predvsem zaradi tega, 
ker prejema proračun sredstva za nazaj, zagotavljati pa jih mora v glavnem 
vsem koristnikom vnaprej, kar velja predvsem za osebne dohodke delavcev v 
repulbliški upravi in zavodih. V letu 1967 se bo še posebej zaostrilo vprašanje 
obratnih sredstev za. te potrebe, ker v novih pogojih kreditne politike ne bo mo- 
goče iskati izjemnih rešitev, ki bi prizadele osnovne pogoje poslovanja gospo- 
darskih organizacij. 

Problematika proračuna, zlasti še republiškega proračuna, je bila v le- 
tošnjem letu večkrat obravnavana tudi v skupščinskih organih ter so zato po- 
samezni problemi, ki so nastopali v letošnjem letu že znani dn jih ni potrebno 
ponovno navajati. Prav gotovo so razprave dale koristne napotke za izdelavo 
proračuna za leto 1967, med katerimi je prav gotovo najpomembnejši ta, da se 
naj proračunski dohodki planirajo realno, ker so dosedanje izkušnje jasno po- 
kazale, da nerealno planiranje proračunskih dohodkov povzroča med letom 
hude motnje. 

Orientacijska predvidevanja sredstev, s katerimi bo razpolagal republiški 
proračun leta 1967 pa kažejo, da ni računati na bistveno povečanje prora- 
čunskih sredstev, kar pomeni, da bo trdba uvesti odločno štednjo pri trošenju 
proračunskih sredstev, zlasti, če nameravamo poravnati proračunske obveznosti 
prejšnjih let, ki skupno znašajo nekaj nad 13 milijard dinarjev. To pa nalaga 
vsem družbeno-političnim skupnostim, še posebej pa Skupščini in Izvršnemu 
svetu posebno pozornost pri izdelavi oziroma sprejemu proračuna za leto 1967, 
v katerem se morajo odražati vsi procesi in napori, ki jih izvedba gospodarske 
reforme terja na področju proračunske potrošnje. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam, da Organizacijsko-poMtični zbor pred- 
lagani zakon o spremembah zakona o proračunu SR Slovenije sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima še poročevalec odbora Mar- 
jam Jenko. 
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Marjan Jenko: Tovarišice in tovariši poslanci! Začasna odbor za prouči- 
tev delovanja sistema financiranja družbeno-političriih skupnosti in proračunske 
potrošnje je na svoji seji vsestransko razpravjal o predlogu zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah ziakona o proračunu SR Slovenije za leto 1966. 

Odbor je ugotovil, da dohodki, ki so bili določeni v proračunu, med letom 
niso pritekali skladno s prvotno določenimi oziroma predvidenimi dohodki. Za- 
radi tega je potrebno, ker bi sicer nastala razlika med ustvarjenimi dohodki in 
njihovo razporeditvijo oziroma potrošnjo, spremeniti in dopolniti proračun 
republike za leto 1966. Odbor je bil mnenja, da so predvideni dohodki po pred- 
logu rebalansa dokaj realno določeni in da bodo doseženi. Dalje odbor meni, da 
so načela za razporeditev sredstev po predlogu rebalansa sprejemljiva, ker osta- 
jajo osnovne postavke izdatkov po posameznih nosilcih v glavnem v relacijah 
sprejetega proračuna za leto 1966. Taka načela pa je naš odbor potrdil ob spre- 
jetju proračuna za leto 1966. Zato začasni odbor predlaga Organizacijsko-poll- 
tičnemu zboru, da na osnovi obrazložitve predloga zakona in našega poročila 
predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da ob predlogu rebalansa pro- 
računa opozorim na nekaj že starih in venomer ponavljajočih se problemov, ki 
so bili v naši, razpravi o letošnjem rebalansu ponovno obravnavani. To so realno 
ocenjevanje bodočih dohodkov proračuna, oblikovanje dopolnilnih sredstev ob- 
čin iz republiškega proračuna, organizacija in 'delo uprave ter zavodov, dotacije 
družbenim organizacijam in društvom, tisku, republiškim skladom in podobno. 
Verjetno se bodo navedena vprašanja posamič ponavljala v razpravah še vrsto 
bodočih let iz preprostega razloga, ker vsa niso enostavna in nekaterih tudi 
verjetno nd moč hitro in naenkrat rešiti, temveč šele postopno in v daljšem 
procesu. Mislim, da so nekatera teh vprašanj tesno povezana tudi s hitrejšo ali 
počasnejšo rešitvijo problema prezadolžitve oziroma deficita republiškega pro- 
računa. Že več let trajajoče nerealno oziroma preoptimistično ocenjevanje pro- 
računskih dohodkov, predimenzionirana in neracionalna potrošnja republiških 
proračunskih sredstev, neurejeni, odnosi v delitvi sredstev med federacijo, re- 
publiko in občinami, nerazčiščeni oziroma neurejeni sistem financiranja različnih 
in številnih potrošnikov proračunskih sredstev in tako dalje — so tisti faktorji 
•— in še drugi, ki bodo tudi v bodoče delovali v smeri deficitarne potrošnje 
proračunskih sredstev, če jih ne bomo začeli odločneje in strokovneje reševati. 

Mislim, da bo treba nekaterim od teh, predvsem stalno ponavljajočim se 
vprašanjem, v prihodnjem letu ob sprejemanju proračuna za leto 1967, odločno 
in dosledno stopiti na prste in jih rešiti. 

Prav gotovo se vsi strinjamo z ukrepi in s predlogi nekaterih zakonov, 
ki so in še bodo na dnevnem redu zborov Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije in s katerimi se resno pristopa k saniranju starih, neporavnanih 
in iz teh izvirajočih bodočih obveznosti republiškega proračuna. 

Želeti bi bilo, da se sanacija proračuna čimprej izvede in da vse to ne 
vlečemo predolgo, mogoče celo <do leta 1970 in še dalj. Predolgo saniranje re- 
publiškega proračuna prav gotovo ne bi pozitivno vplivalo na bodoča vlaganja 
v potrebne in nujne naloge. Oblikovanje in razporejanje proračunskih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti v republiki bi moralo po mojem mnenju v bodoče 
sloneti na maksimalno možnih realnih ocenah pričakujočih proračunskih dot- 
hodkov. Zato velja v bodoče posvetiti še posebno skrb gibanju osebnih dohodkov 
in davku od prometa blaga na drobno, kot glavnima in največjima viroma 
proračunskih dohodkov. 
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Prav občuten je npr. v letošnjem letu izpad dohodka iz .prometnega davka 
republike. Mislim, da je tak izpad tudi posledica zelo slabe operativnosti in ne- 
prilagodljivosti. naše trgovske mreže, ki jo je treba kritizirati. 

Skratka, odločneje je treba zasledovati stabilnejšo proračunsko potrošnjo 
in izhajati iz smernic družbenega plana za razvoj od leta 1966 do 1970, in biti 
v tej potrošnji v celoti v skladu z intencijami družbene in gospodarske reforme. 

Menim, da je bilo treba podpreti pri razporejanju proračunskih sredstev na 
posamezne koristnike idejo oblikovanja neobveznega rezervnega sklada re- 
publiškega proračuna kot pomembnega faktorja za stabilizacijo proračunske 
potrošnje. V sistemu zagotavljanja potrebnih dopolnilnih sredstev za, občine so 
bili posebno v letu 1965 in 1966 dani številni prigovori, pripombe in mnenja 
poslancev našega zbora. Kaže, da res nismo uspeli doslej najti obj ektivnejših, 
stvarnejših in natančnejših meril in osnov za določanje in razporejanje teh 
sredstev. 

Zaključek ekonomskega centra v Mariboru, ki je izdeloval, po naročilu, po- 
sebno študijo o tem, in ki ga je citirala tovarišica Deklevova, dokazuje posebno 
v svojem zadnjem stavku, da je to delo zelo zahtevno in zamudno ter strokovno 
težko, da je do skrajnosti eksaktna merila in osnove za razdeljevanje dopolnil- 
nih sredstev, objektivno najbrž sploh nemogoče najti, če je to celo problem za 
institucijo, ki je za to strokovna. 

Verjetno bo treba najti bolj preprosto metodo objektivnega ugotavljanja 
potrebnih dopolnilnih sredstev občinam. Strinjam se z ugotovitvijo tovarišice 
Deklevove, da bo po izločitvi sredstev za izobraževanje iz proračuna že lažje ob- 
jektivizirati merila za razdelitev dopolnilnih sredstev. Spodbudne so tudi besede 
tovarišice Deklevove, da je sekretariat za finance že izdelal novo in bolj pre- 
prosto metodo objektivnejšega ugotavljanja potrebnih dopolnilnih sredstev občin 
in da jo bo predložil za leto 1967. Takrat bomo imeli ponovno priložnost o> tem 
razpravljati tudi v našem zboru. 

Republiška uprava je stalni predmet razprav in kritike. Tudi tokrat je bilo 
o njej v našem odboru precej razprave. Morda smo vsi skupaj nekoliko nestrpni, 
ker mislimo, da proces reorganizacije, modernizacije, izboljšanja strokovnosti, 
operativnosti in tako dalje ne teče po našem mnenju dovolj organizirano in hitro. 
Menim, da bi bilo treba že v letu 1967 odločno zahtevati, da se posameznim 
upravnim organom zagotavljajo sredstva iz proračuna na podlagi ustrezne do- 
kumentacije in programa dela. Seveda pa tako stališče terja, da tudi organi 
Skupščine itn Izvršnega sveta izdelajo svoje programe dela, ker le na tak način 
lahko postane delovni program uprave objektivni element za vodstvo upra- 
ve. Tako stališče oziroma naša zahteva bo povzročala, 'da se bo uprava mo- 
rala hitreje modernizirati, ker bo stalno pod pritiskom programa dela kot 
bistvenega elementa za financiranje. Programiranje je po mojem mnenju tudi 
ponaetmiben činitelj za stalno razčiščevanje delovanja in pristojnosti uprave, ker 
jo bo stalno sililo v selekcioniranje njenega delovanja in njenih pristojnosti. S 
tem v zvezi bo program >dela zahteval od uprave tudi večjo strokovnost, raciona- 
lizacijo, hitrejšo modernizacijo, enotnost postopka, objektivnejši sistem nagra- 
jevanja in tako dalje. Opozoriti, je treba na dejstvo, da mnenja glede financi- 
ranja uprave po programu niso enotna. 

V našem odiboru se je končno razpravljalo tudi o vprašanjih financiranja 
zavodov, družbenih organizacij in društev ter dotiranju tiska, pri čemer se je 
odbor zavzemal za odločnejše omejevanje sredstev posameznim koristnikom 
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proračunskih sredstev. Glede službe za notranje zadeve je bilo poudarjeno, naj 
v bodoče jasneje razgrne svoje potrebe in potrošnjo v Skupščini. 

Tudi o organih sodstva in njihovem financiranju je bilo mnogo razprave. 
Po nekaterih trditvah, ki. so resnične, je sistem financiranja sodnih organov 
zelo neenoten, nedomišljen in slabši, čim višje stopnje je sodišče. Mislim, da se 
bo moral naš zlbor čimprej lotiti problemov sodstva tudi z vidika sredstev in 
sistema financiranja. O vsem tem in še o marsičem bo treba ponovno razpravljati 
v našem zboru ob sprejemanju predloga proračuna za leto 1967. 

Kritika poslancev, da se posamezne zadeve, predvsem tiste, ki imajo mate- 
rialni značaj, še vs.e premalo — čeprav boljše kot pred leti — in pomanjkljivo 
obrazložijo v skupščinskih gradivih, je upravičena. Pripravljati bo treba take 
obrazložitve, iz katerih bo lahko vsak poslanec videl celoten kompleks proble- 
mov, o katerih razpravlja ter bo lahko tudi predvidel učinkovanje sprejetega 
zakona ali stališč z vsemi posledicami. 

Na koncu mi prosim 'dovodite, da prečrtam mnenje k predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1966, ki 
ga je Prosvetno-kultumi zbor sprejel na svoji včerajšnji 33. seji in katerega 
je posredoval predsednik tega zbora predsedniku našega zbora. Mnenje se glasi: 

»Predložene spremembe zakona o proračunu Socialistične republike Sloveni- 
je (republiškem proračunu) za leto 1966 so odraz uskladitve proračunske porabe 
s pričakovano realizacijo dohodkov republiškega proračun. Sredstva, razporejena 
v proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1966, so bila začasno zmanj- 
šana že v maju 1966, ko jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim 
odlokom znižal globalno za 5 °/o, vendar različno po posameznih namenih ozi- 
roma uporabnikih. Z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so bila 
med drugim znižana tudi sredstva, s katerimi republika sodeluje pri gradnji 
osnovnih šol, in sicer za 10 °/o; torej občutno več, kot je bilo poprečno znižanje. 

S predloženim rebalansom pa so dohodki republiškega proračuna znižani 
za 4%, kar pomeni 1 '°/o manj od znižanja, ki je bilo določeno z odlokom Iz- 
vršnega sveta oziroma 5 milijonov 270 000 novih dinarjev več sredstev v repu- 
bliškem proračunu. 

Zbor podpira predloge Izvršnega sveta, ki so bili, dani v obrazložitvi pred- 
loga zakona o spremembah in 'dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije 
(republiškem, proračunu) za leto 1966, in sicer: 

Prvič, da bodo s predlogom proračuna SR Slovenije za leto 1967 posebej 
zagotovljena sredstva za kritje obveznosti po pogodbah o financiranju -gradnje 
osnovnih šol iz leta 1965 in 1966 v višini 65 milijonov starih dinarjev. 

Drugič, da bo za ureditev financiranja nekaterih zavodov, ki jih financira 
sklad SR Slovenije za šolstvo, zagotovljena razlika med 156 milijoni starih di- 
narjev in z rebalansom republiškega proračuna povečanimi sredstvi. 

Zbor tudi predlaga Republiškemu in Organizacijsko-političnemu zboru, da 
sprejme to rešitev, ki jo predlaga Izvršni svet glede plačila prispevka republike 
za socialno zavarovanje svobodnih umetnikov kot enkratno pomoč za leto 1966, 
s tem, da se ne prejudicira dokončna rešitev tega vprašanja.« 

Predsednik Janez Hočevar: Začenjam razpravo. Besedo ima poslanec 
Franc Svetina. 

Franc Svet i, na: Tovarišice in tovariši poslanci! Preden bi povedal 
svoje mnenje o predlogu rebalansa republiškega, proračuna za leto 1966, bi rad 
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poudaril, da že vnaprej obžalujem, če bo kdo štel moje razpravljanje za zagovor 
kakršnihkoli ozkih cehovskih ali podobnih interesov. Tega namena nisem imel in 
nimam. Moja razprava morda ne bo v celoti v neposredni zrvezi s predlaganim 
rebalansom, ker nimam osebnega spreminjevalnega predloga in tudi sicer ne 
dovolj argumentov, na podlagi katerih bi lahko kritiziral predloženi rebalans v 
celoti.. 

Vsega tega pa ne štejem za tolikšno oviro, da ne bi razložil svojih misli, 
ki jih naj predlagatelj proračuna za leto 1967 upošteva. Razpravljal bom torej 
o finančnem položaju pravosodja, s posebnim poudarkom na sodstvo in na fi- 
nanciranju sodstva. Ugotavljam, da po predloženem rebalansu naša sodišča niso- 
toliko privilegirana, kot nam1 kažejo odstotki. Ponovno in posebej je treba pod- 
črtati dejstvo, da so, predvsem v zadnjih mesecih, naša sodišča, ki se financirajo 
iz republiškega proračuna, zašla v izredne težave pri pokrivanju funkcionalnih 
izdatkov in da je bil zaradi tega položaj na tem področju ne le kritičen, ampak 
za naše sodstvo neugleden, da ne uporabim še hujšega izraza. Kolikor posa- 
mezna sodišča po pregledu rebalansa dosegajo nekoliko ugodnejše odstotke, jih 
dosegajo prav zaradi tega dejstva, to je, zaradi večjih funkcialnih izdatkov, ki 
do sedaj niso bili ustrezno pokrivani. Če bi predlagatelj to izrazil tudi s po- 
sebnim izračunom odstotkov, bi bila slika glede tega popolnejša. Želim, da v 
tem pogledu korigirate svojo predstavo o dejanskem zvišanju sredstev za ko- 
lektive naših sodišč nad 96 '%>. 

Menim, da danes ni niti pravi čas niti ni to pravo mesto, da se spuščamo v 
podrobnosti o finančnem položaju posameznih sodišč ali posameznih delavcev, 
ki delajo' v sodstvu. Želim, da mi verjamete, da je položaj sodstva danes takšen,, 
da je dejansko ogrožen njegov ugled in da lahko s polno pravico pritrdimo 
očitkom, češ da družba ne zna pravilno ceniti pomen in vlogo sodstva in pravo^ 
sodja nasploh. Posamezni poslanci se lahko o< tem prepričajo ne le pri sodiščih, 
ki so financirana iz republiškega proračuna, ampak tudi pri drugih pravosodnih 
ustanovah, ki, jih financira republiški proračun. Ce pa bi kdo vendarle mislil, 
da temu ni tako, naj se zberejo ustrezni podatki, ki bodo dali povsem jasno 
sliko. Menim, da je delo v pravosodju specifično. Soidišče opravlja posebno funk- 
cijo za družbo v interesu družbe ter obstoječega družbenega reda- Delo vi- 
soko strokovnih kadrov je nu:jno potrebno vrednotiti kot delo višjega ranga in 
kot delo posebnega pomena. Da temu ni, tako, se ne strinjajo z mano samo ne- 
pesredno prizadeti, ampak cela vrsta občanov, ki poznajo delovanje naših so>- 
dišč. Da problemi pravosodja doslej niso izibili siloviteje na dan, gre iskati vzrok 
predvsem v mentaliteti kadrov, ki delujejo v pravosodju: predvsem v njihovi, 
predanosti delu, ki ga opravljajo in visoki družbeni zavesti, ki je občasne težave 
doslej niso mogle omajati. 

Da je položaj v pravosodju danes takšen kot je, pa ni le posledica po- 
manjkanja sredstev, ampak to pomanjkanje sredstev povzroča tudi vse večjo 
neskladnost med posameznimi, institucijami, ki so financirane iz; različnih virov. 
Tu se kažejo posledice neurejenega sistema financiranja naših družbeno-poli- 
tičnih skupnosti. Ni namreč mogoče mimo dejstva, da je večina občinskih sodišč 
danes finančno neprimerno v boljšem položaju od so'dišč, ki so financirana iz 
republiškega proračuna. Viri govore, da je trenutno v najbolj neugodnem po- 
ložaju prav najvišja redna sodna institucija v republiki, to je Vrhovno sodišče- 
SR Slovenije. Tega skorajda ni mogoče razumeti, kakor ni mogoče razumeti, da 
družba delo predsednikov občinskih sodišč v nekaterih primerih vrednoti višje,, 
kot delo sodnikov najvišjega sodnega organa v republiki. 
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2e tnekaj časa je slišati glasove, da takšen finančni položaj pravosodja prak- 
tično onemogoča uveljavitev samoupravnih pravic kolektivov, da nagrajevanje 
po <delu sploh ni nagrajevanje po delu., ampak specifična oblika razdelitve sred- 
stev, glede na poprečen otoseg dela itd. Proučevanje tega sistema v nekaterih 
institucijah me je prepričalo, da so osebni 'dohodki delavcev v pravosodju v 
obratnem sorazmerju z materialnimi izdatki, kar da, naravno, nasproten rezultat 
od pričakovanega, za več dela dobe delavci v pravosodju često manjši osebni 
dohodek. Nikakor namreč niso osamljeni, primeri, da posamezniki kljub temu, 
da njihovo delo močno odstopa od povprečja, v najboljšem primeru 'dobivajo le 
s finančnim načrtom določeni delež osebnega dohodka po učinku. Ta delež pa 
je najčešće zelo nizek. 

Odklanjam trditev, da je temu kriv zgolj sistem notranje delitve, ampak 
trdim, da je temu kriv sistem financiranja nasploh. Osebno sem prepričan, da 
s stalnim spreminjanjem načel zakona o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti sprožamo cel plaz negativnih posledic, ki bodo dan za dnem bolj očitne. 
Težko bo sicer poiskati ustrezno rešitev, a menim, da moramo to ustrezno rešitev 
vendarle že začeti iskati. Ne vidim samo materialno prizadetih delavcev v pravo- 
sodju niti saimo to>, da je ogrožen ugled našega pravosodja, ampak me pred- 
vsem skrbi politična škoda, ki s tem nastaja. Socialistična zavest ljudi v pravo- 
sodju je neprecenljiv kapital, ki ga ne smemo zavreči. Ni mogoče zagovarjati 
trditve, ki jih često slišijo naši pravosodni organi, češ da sistem financiranja 
objektivno pogojuje takšno stanje in da zaradi tega ni mogoče ničesar ukreniti, 
ne da bi. nastali škodljivi razkoraki med posameznimi službami in institucijami, 
ki so financirane iz proračuna. 

Ne bi govoril o tem, kako izgleda ta način financiranja v praksi. Poudarjam 
samo, da takšen sistem ni v skladu z načeli nagrajevanja po delu in s samo- 
upravnimi pravicami kolektivov. To< danes ve sleherni delavec v pravosodju, pa 
če to hočemo ali nočemo priznati, stvar je vendarle takšna. Delavci v pravosodju 
so namreč prepričani, da je sistem financiranja tak, da je odločitev o sredstvih, 
ki pripadajo posamezni pravosodni ustanovi, več ali manj prepuščena posamez- 
niku ali ožjemu krogu ljudi, in če je finančna situacija neugodna, krivijo za to 
posameznike ter zaključujejo, da je to posledica napačne ocene celotne družbe 
glede pravosodja. 

Kakor sem, v začetku dejal, nimam nobenega spreminjevalnegia predloga, 
tudi nimam nobenega »konkretnega vprašanja predlagatelju rebalansa. Morda bo 
za to čas kdaj pozneje. Menim pa, da bi bilo v interesu tako predlagatelja, ka- 
kor v interesu tega doma, da predlagatelj tako nam, kot delavcem v pravosodju, 
(ki so bolj kot kdorkoli navajeni stvari objektivno presojati, probleme tudi ob- 
jektivno razloži. 

Predsednik Janez Hočevar: Zaključujem razpravo in prehajamo na 
glasovanje. Kdor je za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1966, naj prosim dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Eden.) 

Ugotavlj.am, da je zbor zakon sprejel z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko devnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 
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Zeli predstavnik predlagatelja besedo? (Ne.) 
Ali želi besedo pročevalec odbora? (Da.) Besedo ima Marjan Jenko. 

Marjan Jenko: Dodal bi samo to, da se strinjam s predlogi zakono- 
dajno-piravne komisije k uvodnemu besedilu predloga odloka. 

Predsednik Janez Hočevar: Ali želi besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) Začenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, dajem predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb 
v prvem trimesečju 1967 na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organi zacijsko-pclitični zbor soglasno sprejel odlok o 
začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1967. 

Odrejam 10-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.40 in se je nadaljevala ob 12.50.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na 6. točko dnevnega 
reda, to je na obravnavno in sklepanje o predlogu zakona o uvedbi dodat- 
nega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka, 
ki ga je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Prosim inž. Toneta TMbušona, direktorja zavoda SRS za gospodarsko pla- 
niranje, da da še ustno obrazložitev. 

Inž. Tone Tribušon: Tovarišice in tovariši poslanci! Predloženi zakon 
je samo eden od zakonov, ki jih Izvršni svet predlaga skupaj z družbenim planom 
razvoja SR .Slovenije do leta 1970. 

To je eden od tistih pomembnih zakonov, ki naj zagotovijo izpolnjevanje 
nekaterih najpomembnejših nalog republiškega plana za prihodnje srednje- 
ročno obdobje. Zato bi ga bilo sicer potrebno obravnavati, skupaj s srednjeroč- 
nim planom, ker pa bo ta plan skupščina obravnavala šele v začetku prihodnje- 
ga leta, dodatni prometni .davek pa bi morah uvesti že .s 1. januarjem 1967, 
je ta zakon v obravnavi, v vašem in v republiškem ziboru že sedaj. 

V predlogu družbenega plana so opredeljena področja, kjer bi republika 
v prihodnjih letih morala materialno spodbujati, pospeševati ali celo zagotav- 
ljati razvoj. To so .predvsem področja, ki predstavljajo osnovo nadaljnjega 
razvoja, kot so .energetika, prometno omrežje, vodno gospodarstvo, šolstvo, 
znanstveno-raziskovalno delo. Nadalje bo potrebna določena intervencija iz re- 
publiških sredstev na področju turizma, kmetijstva in gozdarstva, da bi spod- 
budili in usmerili vlaganja poslovnih bank in drugih dejavnosti na ta področja 
ter tako v prihodnje hitreje izrabili naravne in druge prednosti, ki jih ima 
SR Slovenija v jugoslovanskih in mednarodnih razmerah ter tako pospešili 
njen razvoj. 

Republika bo morala v tem obdobju nameniti tudi. znatna sredstva za 
izpolnitev raznih že sprejetih investicijskih obveznosti, kot je npr. sofinanciranje 
energetike, oblikovati potrebna sredstva za formiranje tržnih rezerv, za kredi- 
tiranje obratnih sredstev in za financiranje sanacijskih programov v gospodar- 
stvu ob vsem tem pa bo. potrebno zagotoviti še dodatna sredstva za saniranje 
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republiškega proračuna, ki ob omejitvi porabe po reformi ne bo mogel poravnati 
v letu 1967 zapadlih obveznosti iz preteklih let. 

Želel bi poudariti, da je intervencija republike na navedenih področjih 
v skladu z njeno sedanjo funkcijo in sklepom o smernicah družbeno^gospodarske 
politike do leta 1970, ki ga je sprejela republiška skupščina v mesecu juliju 
tega leta. 

Čeprav bo republika razpolagala, za realizacijo nekaterih od navedenih 
nalog z namensko določenimi sredstvi skladov, s sredstvi proračuna in s sredstvi 
anuitet odpravljenih investicijskih skladov, je povsem jasno, da tako zahtevnih 
nalog v okviru prikazanih virov ne bo mogla izvršiti. Zato se republika po- 
služuje pooblastila, ki ji ga daje družbeni plan za razvoj Jugoslavije do leta 1970 
in zvezni zakoni, da razpiše obvezno posojilo za financiranje dograditve elektro- 
energetskih objektov, ter da uvede 1,5 %> dodatni prometni davek od prometa 
blaga na drobno za financiranje infrastrukture ter reševanje drugih specifičnih 
potreb republike. 

Želel bi posebej poudariti, da se z uvedbo dodatnega prometnega davka, 
ki naj bi ga uvedli, s predlaganim zakonom, ne bi povečala obremenitev gospo- 
darstva. Prav tako ta davek ne bo vplival na višino cen. Zamenjal bi le 2%> 
prometni davek za odpravo škod po poplavah, ki po predpisih preneha veljati 1. 
januarja 1967. 

Skupna sredstva, ki se bodo natekla v prihodnjih letih iz dodatnega pro- 
metnega davka, bi znašala po ocenitvi okoli 240 milijonov N din. Ta sredstva 
bi po predlogu zakona uporabili za poravnavo nepokritih obveznosti repu- 
bliškega proračuna iz preteklih let v znesku 38 milijonov N dan, za sofinanci- 
ranje Kliničnega centra v Ljubljani, v znesku 61,8 milijona N din, za oblikovanje 
rezerv v višini okoli 5 milijonov N din, ostanek sredstev pa naj bi se v pred- 
laganih razmerjih delil za potrebe projektiranja in izgradnje novih cestnih 
odsekov, za dograditev najpomembnejših in najnujnejših že začetih objektov 
s področja visokega šolstva ter za študije in raziskave. 

Pri predvidenem prilivu sredstev in predlaganih razmerjih delitve bi tako 
na ceste odpadlo okoli 94 milijonov N 'din, na visokošolske zavode okoli 34 
milijonov in za študije in raziskave okoli 8 milijonov N din. Konkretna uporaba 
teh sredstev za posamezne namene pa bi bila določena s posebnimi finančnimi 
programi, ki jih sprejema in potrjuje Skupščina SRS. 

Določila ustreznega zveznega zakona in zveznega družbenega plana glede 
namembnosti dodatnega prometnega davka dopuščajo tudi širšo uporabo teh 
sredstev, vendar je Izvršni svet sprejel stališče, da vsaka nadaljnja drobitev 
teh sredstev ne bi bila sonotma. Izvršni svet meni, da je ta sredstva treba upo- 
rabiti samo za namene, ki jih v zakonu predlaga. Tako stališče je še tembolj 
utemeljeno, ker so razpoložljiva sredstva za posamezne predvidne namene že 
tako, glede na obsežnost in težo problemov, sorazmerno majhna. To velja zlasti 
še za financiranje izgradnje novih cestnih odsekov in za področje visokega 
šolstva. 

Na podlagi navedenih razlogov in tistih, ki izhajajo iz pismene obrazložitve 
k zakonu, prosim v imenu Izvršnega sveta Organizacijsko-poHtični 2bor, 'da 
zakon o uvedbi dodatnega prometnega davka od prometa na drobno in o upo- 
rabi sredstev tega davka v predlaganem besedilu sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poročevalca odbora, poslanca 
Ivana Raua, da da poročilo. 

28 
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Ivan Ran: Začasni odlbor za proučitev delovanja sistema financiranja 
družbenopolitičnih skupnosti in proračunske potrošnje je na seji 27. decembra 
1966 Obravnaval amandmaje, ki jih je k 1. in 3. členu predloga zakona o uvedbi 
dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev tega davka 
sprejel na seji dne 15. decembra 1966 odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun Republiškega zbora. 

Ta odbor predlaga naslednje amandmaje: 
k 1. členu: V 'drugi vrsti prvega odstavka se za besedo »infrastrukture« 

postavi vejica, črta besedilo »in šolstvo« iin vstavi naslednje besedilo: »za fi- 
nanciranje varstva pred škodljivim delovanjem voda in preskrbe z vodo«; 

k 3. členu: V točki č) se spremeni in dopolni besedilo tako, da se glasi: 
»ostanek sredstev se uporabi: 

— za projektiranje in udeležbo pri graditvi novih cestnih odsekov 62fl/o; 
— za varstvo pred škodljivim delovanjem voda in preskrbo z vodo 10 fl/o; 
—• za nadaljevanje graditve že začetih visokošolskih zavodov 23 °/o; 
— za študije in raziskave 5 %>.-« 
Navedeni odbor Republiškega zbora utemeljuje te amandmaje s tem, da 

ne bi bilo prav, če se prav nobenih sredstev iz tega davka ne bi namenilo za 
ureditev vprašanj vodnega gospodarstva, čeprav so ta sredstva predvidena v 
družbenem planu za razvoj Jugoslavije do leta 1970 in v zakonu o pooblastitvi 
republik, da predpišejo dodatni davek od prometa blaga na drobno, predvsem 
za te namene. 

Začasni odbor se s predlaganimi amandmaji, ni strinjal. 
Ostanek, sredstev dodatnega davka iz točke č), 3. člena bo na razpolago 

šele leta 1969 in so za to predvidena predvsem za projektiranje in udeležbo 
prti graditvi novih cestnih odsekov hitrih cest v Sloveniji. Za financiranje grad- 
nje novih cest ni zagotovljenih nobenih stalnih sredstev, dočim je za financi- 
ranje vodnega gospodarstva zagotovljen stalni originarni vir iz vodnega pri- 
spevka, poleg tega pa predlaganih 10 %> ostanka sredstev za namene vodnega 
gospodarstva ne predstavlja pomembnejših sredstev, saj gre le za okoli 13 600 000 
N din, ki jih bo moč nadoknaditi iz drugih virov, predvsem iz predvidenega 
povečanega vodnega prispevka v letih 1969 in 1970. 

Zato začasni odbor predlaga, da Organizacijsko-politični zbor predlaganih 
amandmajev ne sprejme in da sprejme predlog zakona v prvotno predlaganem 
besedilu z amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 4. in 6. členu predloga 
zakona. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala lepa! Zeli besedo še predstavnik 
zakomodajno-pravne komisije? (Hvala lepa.) Začenjam razpravo. Besedo ima 
poslanec Stane Divjak. 

Stane Divjak: Tovarišice in tovariši poslanci.! Dovolite, da povem 
nekaj misli o zakonu, ki, ga obravnavamo pri tej točki in h kateremu želim 
predlagati amandma. Sicer me je poročilo poročevalca odbora nekoliko iznena- 
dilo, ker mi ni bilo znano, da bodo sredstva, namenjena pod točko č), za cestno 
omrežje za projektiranje na razpolago šele v letu 1966. Vendar vseeno menim 
tole: 

Ne mislim zanikati pomena zakona, ki predlaga udeležbo peri projektiranju 
in gradnji novih cestnih odsekov, saj nam je znana ta problematika, predvsem 
o potrebi izgradnje hitrih cest glede na bojazen pred izolacijo, tako gospodarsko 
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kot tudi pred turistično od ostalega evropskega kontinenta. Menim pa, da bi 
se morala ta sredstva uporabljati tudi za rekonstrukcijo obstoječe cestne mreže, 
posebno zaradi tega, ker bo vzporedna cestna mreža ob eventualni gradnji 
hitrih cest, mrtva, zastarela in izrabljena. Zato bi bilo posebno potrebno, da se 
tudi s temi sredstvi zagotovi, da ne bi obstoječa cestna mreža propadla, ko se 
bodo gradili novi odseki širokih, hitrih, modernih cest, saj bo nujno potrebno 
Obstoječo mrežo priključiti na te nove cestne odseke. To pa bi iz tistih sredstev, 
ki so namenska za vzdrževanje in rekonstrukcijo cestne mreže ne bilo1 mogoče. 

Zato predlagam amandma, in sicer k 3. členu točka č), tako da bi se v 1. ali- 
nei za besedilom: »za projektiranje in udeležbo pri graditvi novih cestnih od- 
sekov« dodalo besedilo: »ter rekonstrukcijo obstoječe oestne mreže«. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je poslanec Dušan 
Rihtaršič. 

Dušan Rihtaršič: Tovarišice in. tovariši poslanci,! V zvezi s pred- 
laganim zakonom o uvedba, dodatnega davka od prometa blaga na drobno in 
o uporabi sredstev iz tega davka želim opozoriti naš zbor na tale dejstva: 

Predlagani, dodatni prometni davek bo skupno z 0,5 ®/o prometnim davkom, 
ki ga je že uveljavila federacija, zamenjal sedanji 2'% prometni 'davek, ki je 
bil namenjen za odpravo škod po poplavah. Po zveznem zakonu o pooblastitvi 
repulblik, da vpeljejo dodatni davek od prometa blaga na 'drobno, prav tako pa 
tudi v družbenem planu za razvoj Jugoslavije od leta 1966—1970, je namemb- 
nost tako formiranih sredstev sicer razširjena, vendar pa je še ostal osnovni 
poudarek na glavnem namenu, to je na financiranju varstva pred škodljivim 
delovanjem voda. Predlagani zakon o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga 
na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka pa v ta namen, to je za ureje- 
vanje vprašanj vodnega gospodarstva, ne določa iz tega vira nobenih sredstev. 
Glede na ogromno škodo, ki jo povzročajo poplave v Sloveniji — predvsem 
imam v mislih poplave v zadnjih in v letošnjem letu — in glede na ugotovitve 
začasne komisije našega zbora spomladi letošnjega leta, sem mnenja, da s pred- 
lagano delitvijo sredstev iz dodatnega prometnega davka kršimo načelo na- 
membnosti teh sredstev. 

Tudi; v predlogu 'družbenega plana SR Slovenije za, leto 1966 do 1970 je 
poudarjeno', da v preteklosti nismo dovolj učinkovito urejali problemov vod- 
nega gospodarstva. Zato menim, da teh problemov tudi v bodoče ne smemo 
zapostavljati. Vodni sklad Slovenije je imel v letošnjem letu na razpolago' 53 
milijonov N 'din sredstev, od tega je dobil 20 milijonov 'dotacije iz sklada za 
poplave. Po programu, ki ga je sestavil vodni sklad za razdobje 1966—1970, pa 
naj bi se vlagalo v voidno gospodarstvo letno 50 milijonov N din, in sicer 23 
milijonov letno za investicije, ostalo pa v glavnem za vzdrževanje že obstoječih 
vodnih objektov. 

Ko so sestavljalci tega programa ugotavljali, kakšna je možna konstrukcija 
njegovega financiranja, so izhajali iz tega, da ne kaže dvigniti dosedanjega 
vodnega prispevka in s tem gospodarske organizacije še dodatno obremenjevati, 
in da bo tudi v prihoidnjih letih uveden dodatni prometni davek. Tako bi od teh 
sredstev lahko vodni sklad dobival do konca leta 1970 20 % predvidenih zbranih 
sredstev. Po informaciji ki sem jo dobil, bodo nekatere republike dajale od 
30, pa celo do 100 °/o iz tako imenovanih sredstev za vodno gospodarstvo. 

28« 
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Kolikor bo sprejet zakon o vodnem prispevku za leto 1967 in iz sredstev 
dodatnega prometnega davka ne bodo dodeljena nobena sredstva za vodno 
gospodarstvo, bo vodni sklad razpolagal v prihodnjem letu le s 35 700 000 N din, 
torej s 17 300 000 N din manj, kot je razpolagal v letošnjem letu. To pa prak- 
tično pomeni, da bi v prihodnjem letu odpadle investicije, celo tiste, ki so v teku 
že nekaj let. S tem pa bodo občutno prizadeti neposredni interesi tisočev 
občanov, ki živijo na poplavljenih področjih, ki v Sloveniji obsegajo okoli 
63 000 ha. 

Med uporabniki sredstev iz dodatnega prometnega davka je po predlaganem 
zakonu tudi cestni sklad, in sicer z 69 fl/o od ostanka sredstev, kar bi znašalo 
okoli 95 milijonov N din. S tem se sicer strinjam, vendar menim, da bi moral 
biti glavni vir dohodkov cestnega sklada predvsem davek in takse na tekoča 
goriva. Uporabniki cest so že doslej plačevali precejšnja sredstva v ta namen, 
saj odpade npr. od 1 litra 98-oktanskega bencina 70 S din na prometni dav^k 
in 20 S din na cestno takso. Na podlagi teh dajatev bo dobil zvezni proračun 
letos iz Slovenije približno 140 milijonov N din, v bodoče pa se bodo ti dohodki 
še povečali.. Zato menim, da bi bilo tudi v tem pogledu umestno postaviti vpra- 
šanje glede izvajanja načela namembnosti sredstev. 

Glede na povedano v imenu skupine poslancev, in sicer Toneta Florjančiča, 
Geze Barača, Mileve Veren, Štefana Brunca, Elizabete Gyerek, Ivana Holca, 
Katice Bračko, Danila Mastena, dr. Vaneka Šiftarja in v svojem imenu zago- 
varjam amandmaje, ki sta jih že sprejela in predlagala odbor za družbeni plan, 
finance in proračun Republiškega zbora in zakonodajno-pravna komisija. Zato 
predlagam, da bi naš zbor glasoval o teh amandmajih. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim predstavnika Izvršnega sveta, 
da se izjavi o predlaganih amandmajih. 

Mirko Jamar: K 1. amandmaju, po katerem naj se predvidijo sred- 
stva, ki so po desedanjem besedilu zakona namenjena samo za izgradnjo- novih 
cestnih odsekov, tudi za rekonstrukcijo obstoječe cestne mreže, bi želel omeniti 
tole: 

Skupna sredstva, ki, so predvidena za razvoj cestnega omrežja, znašajo za 
obdobje štiriih let 94 milijonov N din. Ta sredstva so po dosedanjem besedilu 
zakona namenjena predvsem za izgradnjo novih cesit, oziroma samo za iz- 
gradnjo novih cestnih odsekov in predstavljajo pravzaprav glede na potrebe, 
kakršne so pred nami, minimalna sredstva. Če bi ta sredstva debli še naprej na 
široko mrežo potreb, kar se lahko razume pod rekonstrukcijo cestnih odsekov, 
potem bi ta sredstva praktično razbili in z njimi ne bi mogli doseči nobenih 
pravih učinkov, prav gotovo pa ne bi mogli rešiti tega vprašanja, ki ga hočemo 
predvsem rešiti, to je povezati Slovenijo z ustreznimi cestami na mednarodno 
cestno omrežje in pa na ostalo omrežje Jugoslavije. Strinjam se s tem, da je 
rekonstrukcija ostalega cestnega omrežja nujna. Samo ta sredstva v nobenem 
prijmeru seveda ne zadoščajo in jih ne bi smeh uporabiti za te namene, ker bi 
jih popolnoma razdrobili in bi praktično ne mogli reševati tistih problemov, 
ki se pred nas z vso ostrino postavljajo. Mislim, da je kot doslej, naloga cestnega 
6klada, da rešuje probleme rdionstrukcije cestnega omrežja, in sicer tako, kot 
je delal to doslej, to je da mobilizira in Vključuje še lokalna sredstva. Poznamo 
primere iz Hrvatske, zlasti ker so ravno na ta način razširili rekonstrukcijo 
in novogradnje, skoraj bi lahko rekel, magistralnih cestnih povezav in na ta 



36. seja 437 

način zelo uspešno reševali te probleme. Kolikor pa v rekonstrukcijo- cestnega 
omrežja vključimo teh 94 milijonov N -din, potem ne bomo mogli rešiti tistega 
problema, ki ga predvsem hočemo, to je doseči intenzivnejšo povezavo naše 
republike z mednarodnim cestnim omrežjem, oziroma nekako rešiti problem 
prometne izoliranosti Slovenije, ki se zdaj postavlja pred nas z vso ostrino. 
Izvršni svet je o tem vprašanju že razpravljal ob razpravi o predlogu tega za- 
kona, razpravljal pa je še potem na osnovi pripomb, -ki so- jih izrazili posamezni 
odbori Skupščine. 

Od Izvršnega sveta sem zato pooblaščen, da izjavim, da Izvršni svet 
tega amandmaja iz navedenih razlogov ne more sprejeti. 

Glede drugega amandmaja bi želel dati neko obširnejšo obrazložitev. O tem 
amandmaju je Izvršni svet prav tako že razpravljal. 

Predlog zakona, ki) ga je predložil Izvršni svet za uvedbo in uporabo 1,5% 
dodatnega prometnega davka, temelji na pooblastilu, ki je dano republikam 
v zveznem -družbenem planu in v posebnem zakonu o pooblastilu republik, dia 
vpeljejo dodatni prometni davek od prometa blaga na drobno-. Namen uporabe 
tega davka je podrobneje določen v zveznem družbenem pianu, kjer je rečeno, 
da republike lahko uvedejo za čas od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1970 dodatni 1,5% 
prometni davek, ki ga uporabijo za financiranje raznih potreb, predvsem pa 
za varstvo pred škodljivim ide-lovanjem voda in za reševanje nekaterih proble- 
mov infrastrukture in šolstva ter -drugih nerešenih vprašanj, ki ustrezajo spe- 
cifičnostim v posameznih republikah. Iz tako opredeljene namembnosti jasno 
izhaja, da lahko uporabi republika ta sredstva za vse namene, ki so našteti 
v zveznem družbenem planu. Republikam pa je priporočeno, da po lastni presoji 
in nujnosti razporedijo sredstva za namene, ki najbolj ustrezajo njihovim, spe- 
cifičnim potrebam. Eri razporejanju teh sredstev je Izvršni svet izhajal iz 
naslednjih stališč: 

Čeprav je namembnost porabe s tem -davkom zbranih sredstev v zveznem 
družbenem planu razmeroma šiiroka, pa glede na probleme, ki bi jih morali 
v tem -obdobju reševati v Sloveniji, ne bi bilo smotrno razporejati sredstev na 
veliko število dejavnosti, ker bi s tem zmanjšali njihovo- učinkovitost. Uporabiti 
bi jih morah predvsem zia financiranje tistih poidročij, za katere ni mogoče 
zagotoviti sredstev iz (drugih virov. Tu pa gre predvsem za pokrivanje že za- 
padlih obveznosti republiškega proračuna, financiranje izgradnje novih cestnih 
odsekov, 'dograditev visokošolskih zavodov in sofinanciranje Kliničnega centra 
v Ljubljani, pa še za financiranje študij in raziskav zlasti na področju regio- 
nalnega prostorskega planiranja, ki predstavljajo pomembno osnovo za reali- 
zacijo ciljev, nakazanih v srednjeročnem planu. Sredstva, ki bodo razpoložljiva 
do leta 1970 iz dodatnega prometnega davka, predstavljajo le del potrebnih 
sredstev za financiranje navedenih 'dejavnosti. To velja zlasti za udeležbe pri 
gradnji novih odsekov. Za te namene bi bila potrebna znatno večja sredstva, 
če bi hoteli zagotoviti ob udeležbi zunanjih kreditov izgradnjo najnujnejših 
cestnih povezav, ki naj bi ozemlje Slovenije povezali z mednarodnim cestnim 
omrežjem in uredili najnujnejše probleme notranje povezave v Sloveniji. Prav 
tako se tudi ne morejo zagotoviti v celoti sredstva, potrebna za že začeto gra- 
ditev najnujnejših visokošolskih zav-odov. Vsako nadaljnje širjenje namembnosti 
te-h sredstev bi še bolj omejilo možnosti reševanja nakazanih problemov. 

Nasprotno temu pa je glede financiranja vodnega gospodarstva finančna 
situacija ugodnejša. V letu 1967 bo vodni sklad razpolagal skupno z okoli 3570 
milijonov starih dinarjev, kar je za okoli 300 milijonov dinarjev več kot v 
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letošnjem letu, če ne upoštevamo izrednih sredstev za odpravo škod po popla- 
vah. Z doslednejšim izdajanjem odločb, ki jih doslej niso izdajali in z dosled- 
nejšim izterjevanjem pa bi se sredstva lahko povečala za nadaljnjih 300 mili- 
jonov starih dinarjev. Z zakonom o vodnem prispevku se za leto 1967 sicer niso 
povečali prispevki za vodni sklad, razširil se je le krog zavezancev. V prihod- 
njih letih je možno, kolikor se bodo pokazale potrebe, povečati stopnjo pri- 
spevkov in s tem zagotoviti za urejanje voda večja sredstva. Sredstva vodnega 
sklada pa se 'bodo povečala tudi neodvisno od tega zaradi normalnega porasta 
porabe vode, zlasti pa se bodo povečala sredstva s povečano proirzvodnjo elek- 
trične energije potem, ko bodo pričeli v letu 1968 in naprej obratovati novi 
agregati. 

Vodni sklad je že (doslej uspešno vključeval financiranje vodnogospodarskih 
del tudi na neposredno zainteresirane občane in delovne organizacije. Z nadalje- 
vanjem takšne politike, zlasti pri vzdrževalnih delih, se bodo sprostila sredstva 
vodnega sklada v večji meri za financiranje investicij. 

Iz navedenega izhaja, da se vodnemu skladu že v letu 1967 povečujejo 
sredstva^ še večje možnosti pa so v naslednjih letih, česar v ostalih dejavnostih, 
za katere so namenjena sredstva, iz prometnega davka, ni. 

V dosedanjih razpravah so se iizrekili za takšno razporeditev sredstev do- 
datnega prometnega davka, kakršnega predlaga Izvršni svet, tudi. upravni odbor 
gospodarske Zbornice in nekateri skupščinski odbori. Upravni odbor gospodar- 
ske zbornice je zlasti zavzel stališče, da v sedanjih pogojih ne bi bilo umestno 
drobiti teh sredstev, temveč jih je potrebno usmeriti predvsem na tista pod- 
ročja, ki ne razpolagajo z lastnimi viri dohodkov, je pa njihov razvoj pomem- 
ben za razvoj celotnega gospodarstva. 

Izvršni svet se povsem zaveda nujnosti in potreb po vlaganju sredstev za 
urejanje problemov s področja voda, vendar ipa je ob ponovni razpravi o zakonu, 
o uvedbi davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka, 
potem ko je upošteval vse zgoraj navedene razloge, vendarle sprejel zaključek, 
da ne more sprejeti amandmaja odbora za 'družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora, ki je bil predložen na tem zboru ter predlaga, da Zbor 
sprejme predlog zakona v takšnem besedilu, kot ga je predložil. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim še poročevalca odbora, da se 
izjavi o obeh amandmajih. 

Ivan Rau: Prosim za 5 minut odmera, da se lahko odbor sestane in 
zavzame stališče do predlaganega amandmaja. 

Predsednik Janez Hočevar: Odrejam 10-minutni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.20 in se je nadaljevala ob 13.45.) 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Ivan Rau, poročevalec 
odbora. Prosim. 

Ivan Rau: Začasni odbor amandmaja poslanca Staneta Divjaka k prvi 
alinei točke č), 3. člena predloga zakona ni sprejel. Odbor je ugotovil, da bi 
dodatek, ki ga poslanec predlaga, po katerem bi se sredstva uporabila še za 
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rekonstrukcijo obstoječe cestne mreže, povzročil še nadaljnje drobljenje sred- 
stev, kar bi ne 'bilo v skladu z namenom zakona. Odbor je tudi ugotovil, da 
se bodo sredstva v naslednjih letih za rekonstrukcijo obstoječe cestne mreže 
nekoliko povečala, prav tako pa je tudi ugotovil, da je potrošnja v okviru ob- 
stoječih cestnih podjetij za te namene neracionalna in da bo treba podvzeti 
v tem smislu določene ukrepe in končno, da razporeditev sredstev za ceste 
potrjuje Skupščina, ki potrjuje finančna načrt cestnega sklada. 

Glede drugega amandmaja, ki ga je predložil odbor za družbeni plan, fi- 
nance in proračun Republiškega zbora, obenem pa tudi skupina poslancev, pa 
odbor vztraja pri svojem stališču, ki je bilo že pojasnjeno v prejšnjem poročilu. 
Z dopolnitvijo, da je glavni, vir za financiranje vodnega gospodarstva vodni 
prispevek, ki se bo že lahko v letu 1967 povečal in zato ni umestno, da bi še 
namenili sredstva iz tega dopolnilnega davka za te namene. Hvala lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poslanca, da se izjavi o po- 
ročilu? Ali tovariš Rihtaršič vztraja pri amandmaju? (Da.) Zeli še kdo besedo? 
Besedo ima Viktor Repič, član Izvršnega sveta. 

Viktor Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! Oprostite, 
da se javljam k besedi kljub temu, da so bila stališča Izvršnega sveta že po 
jasnjena. Hotel bi le opozoriti še na en vidik, ki mogoče ni bil ali pa vsaj ne 
dovolj plastično prikazan, preden odločate o sprejemanju zakona oziroma o 
amandmajih. 

Povedal sem že, da predstavlja ta zakon samo del celotnega koncepta, 
o katerem smo se že opredeljevali, vsaj v načelu, ko smo razpravljali o 
smernicah za družbeni plan in tudi danes, ko smo razpravljali o proračunu. 
Ker smo se vsi več ali manj jasno izrazili za to, da se je treba zavzeti 
za sanacijo proračuna republike in da se je treba zavzeti za O'dločilne ukrepe, 
ki zagotavljajo pomembne premike v proračunski politiki v naslednjih letih in s 
tem solidnejši temelj za izvrševanje naših gospodarskih načrtov in za uresničitev 
gospodarske reforme. 

Želel bi opozoriti na vidik, kot sem rekel, ki neposredno zadeva vpra- 
šanje, o katerem danes razpravljamo in o katerem se sedaj odločate. Gre namreč 
za to, da smo si enotni v tem, dia je treba za vodno gospodarstvo dati večja 
sredstva na razpolago. Tovariš, ki je govoril o tem, je tudi povedal, da nas 
zadnje katastrofe o tem še celo prepričujejo. Glede tega mislim, ni nobenih 
razlik v naših ocenah in v naših pogledih in stališčih. Razhajamo se ob vpra- 
šanju, kje dobiti, čim več sredstev za te potrebe. In če vprašanje postavimo 
tako, potem je jasno tudi stališče Izvršnega sveta, da večjih sredstev ni 
mogoče zagotoviti, samo na tak način, da jih preprosto zagotovimo iz prora- 
čunskega dohodka, pri tem pa ne storimo ničesar, da bi zagotovili nove vire 
za potrebna sredstva. Ce danes odločimo, da odstopimo od te smeri,, ki je 
bila jasno nakazana in po kateri naj dodatna sredstva omogočijo rešitev vsaj neka- 
terih, vendar zato ključnih problemov, s katerimi se že leta in leta srečujemo 
in katerih ne bomo rešili ne prihodnje, ne naslednja leta, če se ne bomo ener- 
gično odločili za take ukrepe, potem je treba seveda računati, tudi s tem, da 
teh drugih vidikov, ki so in ki nam lahko dajo ta sredstva, ne bomo ali pa jih 
bomo zelo počasi odkrivali. Gre na primer za to, da se s spremembo' temeljnega 
zakona omogoči, da je k obveznosti za plačevanje vodnega prispevka zavezana 
tudi tako zainteresirana gospodarska panoga, kot je gozdarstvo. Sprememba 
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temeljnega zakona ne bo prišla sama po sebi in prepričan sem, da ne bodo 
vloženi resni napori, da se to izvrši, če bomo imeli nekje že sredstva na raz- 
polago-. Omenil bi še eno- misel, ki se je v poprejšnjih razpravah zelo močno 
izoblikovala, to je, da bi, morali v to področje v večji meri vključiti zavaroval- 
ništvo in da je prav to vir, ki nam more v bodoče vsaj olajšati reševanje težkih 
problemov, s katerimi se danes srečujemo. 

Tovarišice in tovariši, oprostite, da sem ponovno- govoril o stališču Izvršnega 
sveta, vendar sem mislil, da je prav, da opozorim prav na to, kar mogoče v 
poprejšnjih razpravah ni bilo dovolj naglašeno. Hvala lepa. 

Predsednik Janez Hočevar: Prehajamo na glasovanje. Najprej bomo 
glasovali o amandmaju, ki ga je dal poslanec Stane Divjak, in sicer, da se k 3. 
členu v točki č), za besedilom: »za projektiranje in udeležbo pri graditvi novih 
cestnih odsekov« idoda besedilo »ter rekonstrukcijo' Obstoječe cestne mreže«. 

Kdor je za ta amandma, naj prosim dvigne roko. (13 poslancev dvigne roko.) 
Je kdo proti? (35 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (5 poslancev.) 

Ugotavljam, da je zlbor amandma poslanca Staneta Divjaka zavrnil. 
Prehajamo nia glasovanje o amndmaju poslanca Dušana Rihtaršiča, in sicer, 

da se k 1. členu doda naslednje besedilo-: »za financiranje varstva pred škodlji- 
vim delovanjem voda in preskrbo z vodo, za financiranje investicij itd.« in da se 
v 3. členu, točka č), dopolni tako, da se glasi: »Ostanek sredstev se uporabi — 
za projektiranje in udeležbo novih cestnih objektov 62 '%>; — za varstvo pred 
škodljivim delovanjem, voda in preskrbo z vodo 10 °/o; — za nadaljevanje gra- 
ditve že začetih visokošolskih zavodbv 23%; in — za študije in raziskave 5 °/o«. 

Kdor je, prosim, za ta amandma, naj dvigne roko*. (12 poslancev dvigne 
roko.) Je kdo proti? (32 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (9 poslancev.) 

Ugotavljiam, da je zbor tudi ta amandma zavrnil. 
Prehajamo na glasovanje o zakonskem predlogu v 'besedilu, kot je bil pred- 

ložen in z amandmaji, ki jih je sprejel naš odbor. Kdor je za tak predlog zar- 
kona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? 
(2 poslanca.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je Organizacijsko-po- 
litični zlbor sprejel predlog zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga 
na 'drobno in o uporabi sredstev iz tega davka, z večino glasov. 

Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve ijn 
■druge faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljublj-ani, ki ga je Skup^ 
ščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Predstavnik Izvršnega sveta je tovarišica Nada Majcen, namestnica repu- 
bliškega sekretarja za zdravstvo in socialno politiko. Besedo ima Nada Majcen. 

Nada Majcen: Tovarišice in tovariši poslanci! Posebne obrazložitve 
k odloku o finančnem programu za sofinanciranje SR Slovenije pri prvi in 'drugi 
fazi. prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani ne bi dajala, ker so vsi 
osnovni pokazalci že vsebovani v 'pismeni obrazložitvi. 

Dotaknila bi se le dveh vprašanj, ki sta bih največkrat obravnavani na 
občinskih skupščinah, in sicer, zakaj predlagamo' le prvo in dirugo fazo in vpra- 
šanje števila sofinanoerjev. Predloženi O'dlok je bil pripravljen na osnovi 7. 
člena o nadaljnji etapni izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani. Ta člen do- 
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loča, da bo financiranje posameznih etap urejeno s posebnim aktom, ne določa 
pa natančneje poteka priprav posameznih aktov. Glede na to, da mora biti po 
6. členu omenjenega zakona prva etapa nadaljnje izgradnje kliničnega centra, 
dokončana v petih letih, je bito potrebno v tem planskem obdobju zagotoviti 
vire financiranja za prvo etapo. 

Po 3. členu istega zakona vsebuje prva etapa nadaljnje izgradnje 'kliničnega 
centria tri samostojne faze, in sicer, prvo, v kateri bo dograjen posteljni objekt 
s kapaciteto 911 bolniških postelj, drugo, ko bo dograjen diagnostično-tera- 
pevtski objekt in tretjo fazo, ko bo dograjen komunalno>-servisni objekt. Stroški 
vseh treh faz so predvideni v skupni višini 191 600 000 dinarjev. V času do 
predložitve predloga odloka je bilo mogoče v celoti razčistiti vprašanje virov 
financiranja za prvo in drugo fazo prve etape gradnje kliničnega centra v vi- 
šini 150 810 000 dinarjev in se dogovoriti z investitorji, kot to določa 5. člen 
zakona o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra, to je med Sooalistično 
republiko Slovenijo, ki prispeva 40 % vrednosti gradnje, in 26 občinskimi skup- 
ščinami, od katerih prispevajo- 30 %> občine na območju mesta Ljubljane, 30 °/o> 
pa občinske skupščine Cerknica, Črnomelj, Grosuplje, Hrastnik, Jesenice, 
Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Logatec, Metlika, Novo mesto, Radovljica, Rib- 
nica, Skofja Loka, Trbovlje, Tržič, Vrhnika in Zagorje. . 

Vse omenjene občinske skuipščine so sprejele lastne odloke o financiranju 
I. in II. faze prve etape, razen občinskih skupščin Trbovlje in Hrastnik, ki pa 
sta dali zagotovilo, da bosta odloka sprejeli. Do nedavna je bilo odprto še vpra- 
šanje občinskih skupščin Trebnje in Kočevje, ki pa sta odloke že sprejeli, 
vendar nista še podpisali, pogodb z investitorjem, je pa postopek tudi v teku.. 

Glede na to, da so občinske skupščine v časiu po- prejetju zakona o nadalj- 
nji etapni izgradnji Kliničnega centra v Ljubljani, ki je bil sprejet julija letos, 
do predložitve odloka, to je novembra letos, rešila le vprašanja financiranja 
I. in II. faze, je za nemoteno delo investitorja v letih 1967, 1968 in 1969, 
dokler bo trajala gradnja I. in II. faze, Izvršni svet pripravil v letošnjem letu 
odlok le za prvi 'dve fazi, medtem ko bo vprašanje financiranja III. faze rešeno 
v letu 1967, kot so to zahtevali skupšča-nski odbori. Tretja faza predstavlja 
naonreč izgradnjo komunalno-servissnih objektov, ki so po finančnem programu 
in glede na funkcionalno gradnjo I. in II. faze predvidene za izgradnjo šele 
okoli leta 1970. Sredstva, potrebna za kritje te faze, so predvidena v višini 
14 490 000 dinarjev, od katerih mora zagotoviti republika 4 360 000 dinarjev 
občinske skupščine pa 10 130 000 dinarjev. 

Glede na predloženi odlok je treba omeniti, še udeležbo investitorja kot 
sofinancerja pri prvi in drugi fazi izgradnje I. etape, ki, jo zakon o nadaljnji 
etapni izgradnji- kliničnega centra ne omenja. Gre namreč za .prispevek v višini 
3 130 000 dinarjev, s katerim je bil pripravljen svet kliničnih bolnic, na seji 
dne 14. 12. 1966, prispevati za kritje 'primanjkljaja, ki je nastal ofo konstruk- 
ciji prispevkov občinskih skupščin. Ta prispevek investitorja zajema prispevke 
občanov in delovnih organizacij ter opremo, ki jo bo investitor dal na razpolago 
za potrebe kliničnega centra. Gre namreč za sredstva, ki jih je dobil investitor 
po nesreči v Brnikih iz Anglije in ki znašajo približno 700 000 dinarjev. S tem 
prispevkom zmanjšuje investitor tudi višamo anuitet. 

Glede na to, da gre za eno izmed prioritetnih investicij v Sloveniji, in zato, 
da se omogoči nemoteno delo pri nadaljnji izgradnji že v letu 1967, predlagam 
tovarišem poslancem, da odlok sprejmejo. 
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Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima poročevalec odbora, poslanec 
Evtgen Golja. 

Ev g en Golja: Tovarišice in tovariši poslanci! Začasni odbor za pro- 
učitev delovanja sistema financiranja 'družbenopolitičnih skiupnosti in prora- 
čunske potrošnje našega zbora je na svoji seji. 15. t. m. obravnaval in sklepal 
o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje I. in II. faze I. etape 
graditve Kliničnega centra v Ljubljani. 

Poročilo o ugotovitvah našega odbora ste z 'gradivom za to sejo že prejeli. 
Ponovim naj le, da je odbor v načelni in podrobni obravnavi ugotovil, da 
temelji predlog odloka na 7. členu zakona o nadaljnji etapni izgradnji Klinič- 
nega centra v Ljubljani in na zagotovljenih finančnih sredstvih z zakonom, ki 
smo ga ravnokar danes sprejeli, prav tako pa tudi na že podpisanih sklepih 
obvezanih občin in na delu lastne participacije same ustanove, kar odbor še 
posebej pozitivno ocenjuje. Odbor meni, da je odlok v skladu s politiko in 
načeli, ki jih naš zbor zastopa in v imenu odbora predlagam, da zbor odlok 
sprejme. 

Odibor je sprejel tuidi amandmaje, ki jih je predlagala zakanodajncnpravna 
komisija Skupščine SRS k naslovu predloga in k odstavkom 1, 4, 5 in 8. Odbor 
je naknadno sprejel tudi amandma k 6. točki, katerega je predložil odibor za 
družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora in ga je sprejela zako- 
nodajno-pravna komisija Skupščine SRS. Ta amandma ste tudi prejeli v do- 
datnem poročilu zakonodajno-pravne komisije. V bistvu gre za to, da Izvršni 
svet predloži odlok za financiranje III. faze I. etape do 31. decembra prihodnjega 
leta. V predloženem odloku tega ni 'bilo zapisano. 

V imenu odbora predlagam zboru, 'da sprejme predlagani, odlok skupno 
z vsemi amandmaji, ki so predloženi, 

Predsednik Janez Hočevar: Poročilo zakonodaj neupravne komisije 
smo dobili. Zeli predstavnik te komisije besedo? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) Če se nihče ne javlja, 
prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog odloka, naj prosim dvigne roko? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. 
Glede na to, da imamo še štiri točke (dnevnega reda, prosim poslance, da 

povedo ali sejo prekinemo ali pa nadaljujemo z delom. Ali je kdo za prekinitev? 
(Nihče.) Nadaljujemo s sejo. 

Prehajamo na 8. točko 'dnevnega reda, to je na Obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ki ga 
je Skupščini predložil Izvršni svet. 

Predlagatelj je za svojega predstavnika določil Viktorja Repiča, člana 
Izvršnega sveta in ga prosim, da predlog zakona še ustno obrazloži.. 

Viktor Repič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Obema zakonskima predlogoma sta priloženi obrazložitvi. Prav tako pa je še 
v gradivu, ki ste ga prejeli, dodatna obrazložitev, ki se nanaša na oba zakona, 
ki sta med seboj tesno povezana. 
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V dodatni obrazložitvi je obširneje in podrobneje obrazloženo, v čem so 
sistemske spremembe, ki jih z novimi zakoni uvajamo na področju komunal- 
nega gospodarstva. Zato mislim, da ni, potrebe, da bi o vsebini teh zakonov 
ponovno govoril, ker bi bilo to v glavnem ponavljanje, poleg tega pa boste 
na tista vprašanja, za katera menite, da jih je potrebno še obravnavati, v raz- 
pravi sami opozorili. 

Oba zakona sta po karakterju različna. Medtem ko gre pri zakonu o pri- 
pravi in oddaji stavbnega zemljišča za zakonodajno ureditev, ne glede na to, 
da ni temeljnega zakona, gre v drugem primeru, v primeru zakona o prispevku 
za upotrebo mestnega zemljišča, za zakon, ki izhaja iz določil temeljnega zakona, 
ki pooblašča -republiko oziroma občinske skupščine za podrobnejšo urejanje 
teh vprašanj. 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča bi bilo mogoče že vpeljati leta 
1963 na podlagi takratnega zveznega zakona o uporabi in urejanju mestnega 
zemljišča. Medtem ko so druge republike uvedle ta prispevek, je Slovenija 
sprejela le zakon o urejanju mestnega zemljišča in z njim uvaja tako ime- 
novani komunalni prispevek investitorjev. V letu 1965 je Zvezna spupščina spre- 
jela temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. V tem času je 
republiški sekretariat za urbanizem v Sloveniji pripravil teze za izdelavo repu- 
bliškega zakona. Prve razprave o tem gradivu so izoblikovale mnenje, da ni 
potrebe, da republika ureja to področje iz enostavnega razloga, ker temeljni 
zakon že v zadostni meri pooblašča občinske skupščine, da same urejajo to 
področje vsaka za svoje območje. 

Tako je bilo konec leta 1965 in v začetku 1966 v občinskih skupščinah 
pripravljenih in kasneje deloma tudi sprejetih približno 20 odlokov, od teh 
jih je potem samo 10 občinskih skupščin tudi izvajalo. No, ti odloki so pokazali 
na pretirane razlike, ki so se pri tem pojavile. 

Do takih razlik je prišlo iz razumljivega razloga, ker so bila v glavnem 
izhodišča pri izdelavi in pri pripravi teh odlokov ogromne potrebe, ki jih ima 
komunalno gospodarstvo; ogromne potrebe predvsem zaradi tega, ker je bilo 
komunalno gospodarstvo —■ kot je eiden izmed poslancev že danes tu omenil — 
vsa leta resda zanemarjeno in pa seveda zaradi tega, ker je šel razvoj urbanizma 
veliko hitreje, kot razvoj komunalnega gospodarstva, tako da je prišlo do 
ogromnega razkoraka, katerega bi. lahko reševali samo z velikimi sredstvi, ki pa 
jih ni bilo in ki jih še danes ni na razpolago. Izhajanje iz takega izhodišča je 
potem seveda raiziumljivo vodilo do tega, da se je v predpisovanju iskalo pred- 
vsem tiste vire, za katere se nasploh lahko šteje, da so najsigurnejši in da so 
tudi sposobni odvajati večja sredstva. Zato smo imeli seveda zelo različne 
ureditve po raznih občinah. Ponekod smo imeli orientacijo pretežno na proiz- 
vodna podjetja, predvsem na industrijo, v glavnem je išio za to v tistih občinskih 
skupščinah, na področju katerih so velika industrijska podjetja. In prav 
tako se je to odrazilo tudi pri višini določanja prispevka, to pa tako pri pro- 
izvodnih organizacijah, kot tudi pri samih občanih. 

Izvršni svet je takrat na skupnem sestanku z vsemi predsedniki občinskih 
skupščin posredoval svoja stališča ob dejstvu, da se taki različni odloki priprav- 
ljajo in sprejemajo v Sloveniji, kljuib temu, da so razlike seveda popolnoma lo- 
gične zaradi različnih potreb in da bomo to v vsakem primeru tudi v bodoče 
imeli. Vendar pa bodo te razlike le odraz specifičnih razlik med posameznimi 
občinami in bodo vendarle v nekem okviru, ki ne bi dopuščal bistveno dru- 
gačnega obravnavanja. 
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Stališče, ki ga je Izvršni svet posredoval, je v glavnem takole: 
1. Občinske skupščine naj temeljito pregledajo pripravljene odloke in naj 

višino prispevka odredijo tako', da bo ta v skladu s trenutno situacijo, ki jo 
je seveda pogojevalo reformsko obdobje, ko je bilo treba računati z realnim 
obremenjevanjem tako gospodarstva, kot tudi občanov; 

2. republiška uprava naj bi pripravila na osnovi temeljnega zakona predlog 
republiškega zakona, s katerim bi obdelala samo tista glavna načela temeljnega 
zakona, ki ne bi omejevala občinskih skupščin v njihovih samoupravnih pravi- 
cah, bi pa predstavljala enotnejši, pristop v okviru Slovenije k reševanju tega 
vprašanja. To so načela o namembnosti sredstev, o osnovah, na katerih se ta 
sredstva določajo, o načinu pobiranja in o oprostitvah, ki jih že zakon sam 
predvideva. Poleg tega je Izvršni svet prevzel nase odgovornost, da sproži spre- 
membo tistih določil temeljnega zakona, ki so se že v prvih razpravah pokazala 
kot nesprejemljiva ali pa taka, da ne spadajo v temeljni zakon. Predvsem gre 
tu za eno od izredno pomembnih določb, da se ta prispevek omejuje samo na 
ožji gradbeni okoliš, kar pa je za področje Slovenije nesprejemljivo, ker je 
v Sloveniji situacija taka, da imamo zelo veliko in celo zelo dobro komunalno 
opremljenih področij, ki pa niso obsežena v ožjem gradbenem okolišu. Izvršni 
svet se je zavzel za to, da se tudi v temeljnem zakonu zagotovi ustreznejše 
reševanje tega področja za republiko in za občinske skupščine. Lahko povem, 
da je prva razprava o teh spremembah že bila v Zveznem sekretariatu, ki je 
pristojen za to področje, v kateri so sodelovali predstavniki vseh republiških 
sekretariatov in da bo predlog predložen Izvršnemu svetu in Zvezni skupščini. 

V tej uvodni (besedi bi želel poleg tega, 'da sem pojasnil, oziroma skušal po- 
jasniti. nekaj osnovnih elementov zakaj smo segli z republiško zakonodajo v to 
področje, omeniti samo še nekaj vprašanj, ki pa že presegajo okvir predlaganega 
zakona oziroma nekatere probleme, ki se bodo pojavili v teku izvajanja zakona. 
Predvsem se postavlja vprašanje, ali je mogoče, da bodo občinske skupščine, ki 
to žele, lahko že z začetkom prihodnjega leta uveljavile prispevek, če ga Repu- 
bliška skupščina šele zadnje dni letošnjega leta obravnava in sprejema, oziroma 
kakšne težave bi lahko nastale za tiste občinske skupščine, ki bi želele £ 1. 
januarjem realizirati določbe republiškega zakona. 

Občinske skupščine lahko sprejmejo potrebne odloke za svoje območje, 
kajti o teh zakonskih predlogih tečejo že več kot pol leta intenzivne razprave 
in priprave, v katere so bile tudi. občinske skupščine na določen način vključene. 

Te razprave so bile najprej v strokovnih krogih, v odborih Izvršnega sveta, 
v samem Izvršnem svetu in preko bazenskih sestankov s predsedniki občinskih 
skupščin, pa še na posameznih sestankih s predsedniki in predstavniki tistih 
občinskih skupščin, kjer je to vprašanje še celo pereče in prav tako seveda v 
skupščinskih odborih in komisijah, za katere je treba na tem mestu izreči pri- 
znanje, da so se zelo neposredno in zelo aktivno vključile v pripravljalno delo 
vse do predložitve zakonskega predloga. 

S tem novim predlogom republiškega zakona ne uvajamo prispevka, ker 
tega občine lahko uvedejo že sedaj na osnovi temeljnega zakona. Ne gre za to, 
da jim ta zakon to omogoča, ta zakon daje samo tiste potrebne okvire, o 
katerih sem uvodoma govoril, tako da so občinske skupščine, vsaj tiste, ki 
jih sprejetje odloka o uvedbi tega prispevka interesira, že pripravile svoje 
odloke in jih bodo samo še, kolikor bo' to potrebno, modificirale. 

Seveda pa moram opozoriti, da s samim sprejetjem tega zakona še ne 
rešujemo vseh problemov oziroma, da se bodo s sprejetjem tega zakona pojavili 
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novi problemi. Rekel sem že, da sredstva, kot bi jih danes' stanje v komunal- 
nem gospodarstvu zahtevalo, ni in da še nekaj časa takih sredstev ne bomo 
mogli oblikovati. Prehod na nov sistem lahko, vsaj v nekaterih občinah, 
ustvari situacijo, da bo sredstev mogoče tudi manj kot doslej. Zaradi tega 
je prav, da že sedaj vemo, da bodo občinske skupščine morale v tem prehodnem 
času segati tudi po prehodnih rešitvah, med katerimi bi omenil predvsem, da 
bodo investitorji tudi vnaprej v pogodbenih dogovorih z občinskimi skupščinami 
lahko sprejemali določene materialne dajatve in tako omogočali dinamiko raz- 
vijanja gospodarstva na tem področju za čas, dokler se v samem sistemu stvari 
ne izoblikujejo do te stopnje, da bodo predlagane rešitve predstavljale odstra- 
nitev problema v celoti. 

Končno še eno vprašanje. Kot veste, je tudi za izvrševanje tega zakona 
potrebna politična akcija, to je razgovor z občani o problemih komunalnega 
gospodarstva. Verjetno tuđi sledite temiu, kar se na zborih volivcev, ki razprav- 
ljajo o novem prispevku, predlaga, sugerira in kakšno je sploh razpoloženje 
o tem. Ni mi seveda mogoče dati neke ocene tega. To bodo občinske skupščine 
opravile same, vendar bi glede na to, kar objavlja naše časopisje, najbrž lahko 
zaključil, da občani ne odbijajo načina, da sami neposredno s svojimi 
sredstvi sodelujejo v reševanju teh težkih problemov. Pomembno je vprašanje 
pravilnega prikazovanja teže tega problema in seveda dogovora o vseh tistih 
predlogih, ki. se v teh razpravah pojavljajo in pravilnega tolmačenja stališč do 
teh predlogov. Proučiti je treba, da se tudi pozneje o teh stvareh razpravlja in 
išče še boljše rešitve, kot jih trenutno vidimo. Skratka, reči in opozoriti hočem 
samo na to, da bodo nekateri problemi po sprejetju tega zakona ostali in da 
bi si bilo iluzorno predstavljati, da s samim sprejetjem zakona te probleme 
že v celoti rešujemo. 

Predsednik Janez Hočevar: Poročevalec odbora je poslanec Cveto 
Ptrelovec. 

Cveto Prelovec: Tovarišice in tovariši poslanci! Odbor za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov našega zlbora je obravnaval predlog zakona o 
prispevku za uporabo mestnega zemljišča in predlog zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča in predlog zakona o urejanju in oddajanju stavb- 
nega zemljišča na sejah dne 9. in 27. decembra 1966. 

Odbor je ugotovil, da se s predlogom zakona o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča ta prispevek ne uvaja na novo, ker je bil uveden že s temelj- 
nim zakonom o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. S tem zakonom so 
bile občinske skupščine pooblaščene, da lahko uvedejo ta prispevek in ga 
namenijo za ureditev mestnega zemljišča ter za drugo komunalno izgradnjo. 
Zaradi velikih potreb po sredstvih za komunalno izgradnjo in znanih težav, 
v katerih so dbčinski proračuni, so v naši republiki uvedli prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča vse občine, razen mesta Ljubljane. Ustrezne oidloke so 
sprejemale občinske skupščine po svojih lastnih vidikih in potrebah, zaradi 
česar je prišlo v posameznih Občinah do zelo neenakomernih obremenitev obča- 
nov in delovnih organizacij, kar je povzročalo upravičeno negodovanje. Pck- 
nekod so ta prispevek plačevale samo delovne organizacije, občani pa z njimi 
niso bili obremenjeni, kljub temu, da je odlok zavezoval tudi njih in podobno. 
Takšno stanje je nastalo, ker SR Slovenija ni imela republiškega zakona, s 
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katerim bi, uredila bistvena vprašanja, kot so določitev osinov za odmero pri- 
spevka, način pobiranja prispevka oprostitve in podobno, čeprav so predstavniki 
občin že v lanskem letu na večib posvetovanjih postavili zahtevo, da se to 
področje uredi z republiškim zakonomi. Glede na (dejstvo, da je vsa leta ležalo 
poglavitno brerne za koraunalno gospodarstvo skoraj izključno na občinskih 
proračunih, je razumljivo, da so bile zlasti občine zainteresirane za čam boljše, 
enotno in čimbolj smotano komunalno urejanje mestnega zemljišča. Komunalno 
urejanje mestnega zemljišča je začelo delno bremeniti, investitorja šele leta 1959, 
ko je bil uveden 10®/» komunalni prispevek od vrednosti investicij. Na ta 
način obrana sredstva pa niso bila zadostna. S temeljnim zakonom o urejanju 
in uporabi mestnega zemljišča iz leta 1962 je bila obveznost investitorjev za 
komunalno urejanje zemljišča bolj razširjena. S tem zakonom ter ustreznim 
republiškim zakonom in občinskimi odloki je bil uveden tako imenovani komu- 
nalni prispevek, s katerim so družbeno-politične skupnosti urejale probleme 
komunalnega gospotdarstva. V praksi se je po posameznih občinah pobiral 
komunalni prispevek po razli:čnih kriterijih, kar je povzročalo vrsto negativnih 
posledic. Komunalni prispevek investitorja je postal, zlasti v nekaterih občinah, 
poglaviten vir za financiranje urejanja celega naselja ali njegovega dela, pri 
tem pa so se investitorji mnogokrat znašli v položaju, ki kljub visokemu ko- 
munalnemu prispevku vendarle niso bile urejene komunalne naprave, ali pa 
so prispevek plačevali kljub temu, da je bilo zemljišče komunalno že urejeno 
in podobno. Komunalni prispevek se je lahko' pobiral samo od stavbenih zem- 
ljišč v ožjih gradbenih okoliših. Zaradi visokih zneskov so se mnogi investitorji, 
zlasti invididualni, skušali izogniti obveznosti s tem, da so začeli graditi izven 
ožjih gradbenih okolišev, to je izven urbanistično urejenih območij. Tako je bil 
tudi neustrezen komunalni prispevek, poleg ostalih vzrokov kot so pretirano 
visoke cene zemljišč, neurejeni urbanistični, in zazidalni načrti in podobno, tudi 
eden izmed poglavitnih razlogov za širok razmah črnih (gradenj v zadnjih letih 
z vsemi nam znanimi škodljivimi in mučnimi posledicami. 

Enako so se tudi določila republiškega zakona o urejanju mestnega zem- 
ljišča, ki je bil vezan na okvirne določbe zveznega zakona, nanašale samo na 
urejanje zemljišč v ožjih gradbenih okoliših, kar razmeram v naši republiki 
nd ustrezalo. Za področje komunalnega gospodarstva je značilno, da je še danes 
urejeno administrativno. Ti administrativni odnosi, se kažejo zlasti v limitiranih 
tarifah, različnih tarifah za gospodinjstvo dn gospodarstvo, komunalni prispevek 
in podobno. Do' danes je to področje še vedno izven dogajanj gospodarske re- 
forme, ki se je sicer že močno uveljavila v stanovanjskem gospodarstvu in ki 
je skupno s komunalnim gospodarstvom sestavni, del naše urbanistične eko- 
nomike. S predlaganima zakonskima predlogoma se postopno uvaja reforma tudi 
na področju komunale. Predlog zakona- o urejanju in oddajanju mestnega zem- 
ljišča in zakona o prispevku za urejanje mestnega zemljišča izhaja predvsem 
iz naslednjih načel: 

1. Temeljni nosilci komunalnega urejanja stavbenih zemljišč so komu- 
nalne delovne organizacije, občina in investitorji v skladu z načelom solidarnosti; 

2. omenjeni nosilci -urbanističnega in komunalnega razvoja investirajo tiste 
komunalne investicije, ki so zajete v organizirani etapi kompleksnega urejanja 
stavbnih zemljišč; 

3. delitev komunale na kolektivno komunalo, ki zajema potrošnjo, katera 
se ne 'da meriti, kot so mestne komunikacije, zelenice, javna razsvetljava in 
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podobno, in. na individualno komunalo, katere poraba se da merita, (voda, 
elektrika, kanalizacija, snaga in podobno); 

4. investitorji niso dolžni financirati komunalne naprave in objekte tako 
imenovane kolektivne, oziroma individualne komunale, ampak so dolžni finan- 
cirati samo tiste komunalne stroške, ki so neposredno povezani z objektom 
in pripravo točno 'določenega zemljišča. 

Iz navedenih načel torej izhaja, da skrbi za financiranje investicij kolek- 
tivne komunalne potrošnje občina, za individualno komunalno potrošnjo komu- 
nalne delovne organizacije, stroški za pripravo posameznega določenega zem- 
ljišča za priključke na komunalne naprave in za ureditev okolice objekta pa 
bremenijo investitorja. 

Opisani odnosi bodo veljali samo za tiste investitorje, ki bodo gradili v 
organizirainih gradnjah na stavbnem zemljišču. Samo ti investitorji bodo lahko 
deležni navedenih oprostitev. Vsi tisti, ki bodo gradili izven takšne etape, pa 
bodo morali sami. kriti stroške vse kolektivne in individualne komunale. Takšno 
izhodišče bo nedvomno imelo za posledico, da bodo investitorji materialno za- 
interesirani za gradnjo v organiziranih kompleksih brez kakršnihkoli admini- 
strativnih pritiskov. S predlaganimi zakonskimi ukrepi se ukinja dosedanji 
sistem komunalnega prispevka. Po> novem sistemu so v financiranje komunalnih 
objektov in naprav skupne porabe vključene vse fizične in pravne osebe, ki 
živijo na določenem prispevnem območju. Prispevno območje je s temeljnim 
zakonom omenjeno samo na ožji gradbeni okoliš. Takšna ureditev je za Slo- 
venijo neprimerna glede na dejstvo, da so bih v naši, republiki, na podlagi zar- 
kona o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč določeni ožji 
gradbeni okoliši le za mesta in naselja mestnega značaja im to dokaj ozko. 
Nacionalizacija, kot ukrep za nadaljnjo razširitev gradbenih okolišev, se v 
Sloveniji iz utemeljenih razlogov odklanja. Republiški izvršni svet je zato 
predlagal Zveznemu izvršnemu svetu ustrezno razširitev prispevnega območja 
na vsa komunalno urejena zemljišča. Po najnovejših informacijah, to smo tuđi 
tu danes slišali, da je v zveznem merilu že sestavljen predosnutek novele temelj- 
nega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, s katerim, se pri- 
spevno' območje za ta prispevek razširja tudi na zemljišča, ki so zajeta z urba- 
nističnim načrtom. S tem se bo tudi v naši republiki lahko v celoti uveljavilo 
načelo solidarnosti, to je, dia naj bodo zavezani za prispevek vsi, ki uporabljajo' 
objekte komunalnega gospodarstva. Razen tega bo razširitev prispevnega ob- 
močja znatno povečala število prispevnih zavezancev, kar bo omogočilo občinam 
znižanje prispevne stopnje in tako ne prehudo obremenjevanje občanov in de- 
lovnih organizacij. Občine bodo s tem prispevkom imele zagotovljene stalne 
vire za financiranje komunalnega gospodarstva, manjkajoča sredstva pa se bodo 
lahko dodatno zbirala tudi s pogodbenimi razmerji med občino, komunalnimi 
delovnimi organizacijami in investitorji. Takšno 'dodatno zbiranje sredstev pa 
ne bo več imelo prisilnega značaja, temveč bo temeljilo na pogodbenem raz- 
merju med zainteresiranimi strankami. 

S predlogom zakotna o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča se tudi 
urejanje zemljišč razširja na vsa zemljišča, ki v ureditvenem območju mesta, 
ožinama naselja mestnega značaja, kakor tudi na posamezno zemljišče zunaj 
ureditvenega območja, za katero je občinski urbanistični organ izdal lokacijsko 
dovoljenje. 

S predlaganima zakonoma se uvaja tudi v komunalno gospodarstvo reformo 
kot sestavni del gospodarske reforme. Pri tem je treba opozoriti tudi na dejstvo, 
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da uveljavitev reforme v komunalnem in stanovanjskem gospodarstvu nujno 
terja tudi reformo dosedanjih načel v naši urbanistični in zemljiški politiki. 
Zaradi tega bo naša Skupščina v kratkem, razpravljala o novem zakonu o 
urbanističnem planiranju in o zakonu o regionalnem prostranskem planiranju. 
Ta dva zakona, skupno z obema zakonoma, ki sta danes na dnevnem redu, pa 
tvorita zaokroženo celoto. Na podlagi navedenih stališč je zato odbor za prou- 
čevanje zakonskih in drugih predlogov oba zakonska predloga v načelu so- 
glasno sprejel. 

Pri podrobni obravnavi zakona o prispevku za uporabo mestnega zem-ljišča 
je odbor sprejel spremembe in dopolnitve k 1., 2., 3., 5. in 7. členu predloga 
zakona. Spremembe in dopolnitve so razvidne iz pismenega poročila odbora. 
Predstavnik predlagatelja je vse navedene spremembe in dopolnitve sprejel 
in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Prav tako pri podrobni obravnavi zakona o urejanju in oddajanju stavb- 
nega zemljišča sprejel odbor spremembe in dopolnitve k 1., 2., 5., 6., 7., 8., 
9., 10., 11., 12., 14., 18., 19. in 21. členu. Tudi te spremembe in dopolnitve je 
predstavnik predlagatelja sprejel in so tako postale sestavni del zakonskega 
predloga. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je obvestil naš Zbor, da je včeraj dodatno obravnaval predlog Združenega že- 
lezniškega transportnega podjetja v Ljubljani zato, da se spremeni druga alinea 
v 2. členu tako, kot je razvidno iz pismenega poročila, ki ste ga danes pred 
sejo prejeli- Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodar- 
skega zbora je priporočii našemu zboru, da predlog ZTP sprejme. Že iz pisme- 
nega poročila je razvidno, kateri so bili razlogi, zaradi katerih je naš odbor 
zavrnil predlog združenega železniškega transportnega podjetja. Odbor je nam- 
reč menil, da mora načelo plačevanja prispevka za uporabo mestnega zemljišča 
biti veljavno enako za vse delovne organizacije, se pravi, da morajo biti vse 
delovne organizacije v enakem položaju in da v tem pogledu ni mogoče delati 
izjem. Dalje, da bi bila izjema, ki naj bi veljala za ZTP, v nasprotju s težnjami 
gospodarske reforme. Oprostitev železnic od tega prispevka bi. pomenila na- 
dalje večjo obremenitev za -druge delovne organizacije, poleg tega pa se s tem 
zakonom ne more reševati ekonomski položaj posameznih delovnih organizaoij, 
ker to tudi ni bil namen zakona. Hkrati je bilo tudi poudarjeno, da se bodo 
posamezni kritični primeri lahko posebej urejevali, bodisi z odloki, ki jih bodo 
sprejele posamezne občinske skupščine, bodisi z odločbami, ko se bo prispevek 
odmerjal. Iz teh razlogov je naš odbor predlog ZTP tudi zavrnil. 

Na podlagi povedanega predlagam v imenu odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov našemu 2boru, da sprejme predlagani zakon o pri- 
spevku za uporabo mestnega zemljišča in zakon o urejanju in oddajanju stavb- 
nega zemljišča z vsemi dopolnitvami in spremembami, ki jih je odbor sprejel. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli besedo predstavnik zakonodajno- 
pravne komisije? (Ne.) 

Začenjam razpravo, in sicer najprej o predlogu zakona o prispuvku za 
uporabo mestnega zemljišča. Besedo ima Jožko Saksida. 

Jožko Saksida: Tovarišice in tovariši poslanci! Nerad se javljam k 
razpravi, ker je seja dolga, vendar gre za vprašanje, ki je take narave, da je 
treba o njem razpravljati. 
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Gre namreč za to, da letos že devetič slišim razprave, ki globoko priza- 
denejo enega od naših največjih delovnih kolektivov, ki, se trenutno bori z 
velikimi težavami in ga vsakokrat obremenjujemo z velikanskimi obveznostmi.. 
Zaradi tega me je pravzaprav neprijetno presenetil ton, ki izhaja iz dodatnega 
poročila našega odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Gre namreč za nasprotovanje vsakršnemu amandmaju v smeri ublažitve 
bremen, ki naj bi po zakonu o prispevku in uporabi mestnega zemljišča dodatno 
bremenila železniško transportno podjetje. Ponavljam, da smo o tem letos že 
večkrat razpravljali, ko je šlo za huda finančna bremena večih milijard, ki jih 
je moralo poravnati železniško transportno podjetje. 

S tem v zvezi, postavljam vprašanje: kako je mogoče zavzeti tako stališče 
nasproti takemu podjetju, glede katerega smo se pravzaprav letos dogovorili, 
da mu je treba v duhu gospodarske reforme omogočiti rentabilnost poslovanja. 

Zato menim, če to podjetje v duhu reforme uspe in pokrije svoje stroške, 
vzdržuje kolektiv, začenja z akumulativnostjo in ne dobiva regresov, ki jih je 
doslej dobivalo, da je v duhu reforme napravilo dovolj. Danes smo bih priča 
razumevanja železnic za naše obče težave, ko so pristale na znižanje zneska 
300 milijonov din, do katerega so upravičene iz naslova regresa za dijaške 
vozovnice, na 200 milijonov din za leto 1966. Ker so mi znane težave in ukrepi, 
ki jih je 2TP moralo podvzeti, da se je odpovedalo tolikšnemu znesku, se za- 
vzemam, da bi to podjetje ob sprejemanju predlaganega zakona drugače obrav- 
navah. 

Opozoril bi na dejstvo, da je bilo v prvotnem zakonskem predlogu pred- 
videno, da železnica ne bi plačevala prispevka za zemljišča, ki, ji služi za obratne 
naprave. Sele pozneje je bilo to spremenjeno z utemeljitvijo, da bi bila potem 
vsa sorodna podjetja upravičena do enakih olajšav. Menim, da to ne drži in 
če bi razloge podrobneje pogledali, bi našli vrsto razlogov in to tehtnih, ki 
dokazujejo, da ima železnica marsikateri, takšen objekt, ki služi ali pa naj bi 
služil, ne samo za sodoben potniški promet in, ki ga ne vzdržuje samo zaradi 
svoje potrebe, ampak, ki služi tudi komunalnim, lokalnim, turističnim in dru- 
gim potrebam družbeno-politiene skupnosti, kjer objekt stoji. 

Zaradi tega predlagam amandma, da se v drugi alinei 2. člena tega zakona 
nadomesti, beseda »tirne«, z besedo »oibratne«. 

Tako da bi se ta alinea glasila: »Za zemljišča, na katerih so komunalni 
objekti in naprave, javne ceste in železniške obratne naprave«. 

S tem amadmajem, ki je bil kot predlog ZŽTP v našem odboru za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov zavrnjen, naj bi se odprla na današnji 
seji razprava o upravičeni zahtevi ZZTP v Ljubljani. Mislim, da je Organi- 
zacij sko-politični zbor tisti, ki sistemsko' koordinira določene instrumente, ki 
pozneje delujejo v prid ah pa v škodo razvoja določenega področja. Zaradi 
tega je od nas odvisno ali borno omogočili železnici, da bo v bodoče ekonom- 
sko poslovala v smislu gospodarske reforme. Končno menim, da bi nam mogli 
strokovnjaki predložiti take podatke, na podlagi katerih bi bili prisiljeni že- 
leznico ponovno regresirali, kolikor mojega amandmaja ne bi sprejeli. 

Predsednik Janez Hočevar: Naslednji govornik je Franc Svetel j. 

Franc Svetelj : Tovariši in tovarišice poslanci! V zvezi s predloženim 
zakonom bi. načel tole vprašanje: 
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Ali imamo vsaj približen pregled, koliko sredstev bo zbranih v naši repu- 
bliki oziroma v posameznih občinah s prispevkom za uporabo mestnega zem- 
ljišča. Ah bodo ta sredstva nadomestila sredstva, zbrana z dosedanjim komu- 
nalnim prispevkom? To vprašanje načenjam zaradi tega, ker sem primerjal 
podatke in ugotovitve v Obrazložitvi predloga zakona o uporabi mestnega zem- 
ljišča in zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. 

Na strani 5. zadnje obrazložitve zakona k predlogu zakona o urejanju 
in oddajanju stavbenega zemljišča, kjer so podatki spodaj pod črto, stoji, da 
bo v Ljubljani znašal ta prispevek okoli 1 milijardo 700 milij-onov dinarjev, v 
Mariboru 400 milijonov, v Kranju 200 milijonov, v dnugem odstavku 6. točke 
na isti strani pa berem: iz povedanega izhaja, da v predhodnem obdobju ne 
moremo pričakovati, da bo komunalno gospodarstvo v celoti razpolagalo z 
večjimi sredstvi in da bo potirabno še vnaprej angažirati sredstva investitorjev. 
To je obrazložitev predloga zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča. 

V obrazložitvi zakona o urejanju in oddajanju stavbenega zemljišča na 
strani 4 pa je rečeno, da bosta v Ljubljani letos oziroma v prihodnjem, letu 
zbrani 2 milijardi 700 milijonov, v Mariboru 880 milijonov in v Kranju 300 
milijonov din, takoj za tem pa ugotovitev, da bo prispevek za uporabo mest- 
nega zemljišča lahko nadomestil dosedanji, komunalni prispevek investitorjev, 
z delno izjemo Ljubljane. Prosil bi., če bi o tem lahko dobil pojasnilo. 

Predsednik Janez Hočevar: Besedo ima Jolanda Kos. 

Jolanda Kos: K predlogu o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 
predlagam amandma k 1. odstavku 5. člena. 

V 1. odstavku 5. člena naj se za besedama: »za graditev«, dodasta besedi 
»in rekonstrukcijo«, tako da se prvi odstavek 5. člena glasi: »prispevek se 
sme uporabljati, samo za graditev in rekonstrukcijo komunalnih objektov in 
naprav skupne porabe, in sicer^<. 

Svoj predlog utemeljujem s tem, da so komunalni objekti v vseh naših 
starih mestih in naseljih zastareli, neuporabni, marsikje pa jih sploh ni. Ne- 
mogoč se mi zdi razvoj kateregakoli izmed teh krajev, ne da bi uredil komu- 
nalne objekte v že obstoječih mestih. Ob razpravah in ob sprejemanju odlokov 
o uvedbi prispevka so občani pristali na tak odlok, vendar pod pogojem, da 
se jim predloži proigram za odstranitev problemov prav na komunalnem pod- 
ročju. Dosedanji viri sredstev za urejanje komunalnih naprav so bili res zelo 
skromni in niso omogočili urejanja teh objektov. Vendar se mi zdi, da si bomo 
ustvarili, kolikor sprejmemo zakon v predlagani obliki, prav gotovo nov pro- 
blem. Predvsem se resno bojim, da bodo' odloki, ki so že bili sprejeti, padli 
v vodo, ker si ne morem predstavljati, da bodo ljudje, ki že toliko let živijo 
v neurejenih mestih in naseljih, še naprej tako živeli, ne da bi bih objekti 
urejeni. Vemo namreč, da gre vrsta pripomb na račun tega, češ v novih naseljih 
imajo vse urejeno, mi pa na to že čakamo toliko let. Ne delam si nobenih 
iluzij, da bomo s tem novim prispevkom vse naenkrat uredili, vendar sem 
prepričana, da se bodo, kolikor bi sprejeh zakon v taki obliki., kot je pred- 
ložen, marsikje občani uprli plačevanju že sprejetih obveznosti in zato pred- 
lagam, da se amandma sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Preden preidemo h glasovanju o amand- 
majih, bi prosil predstavnika Izvršnega sveta aH želi dati odgovor na vprašanje 
poslanca Svetelja? Besedo ima Ermin Kržičnik, republiški sekretar za urbanizem. 
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Ermin Kržičnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na zastavljena vprašanja bom skušal čimkrajše odgovoriti takole: 

O amandmaju tovariša poslanca, glede obremenitve oziroma oprostitve že- 
lezniških transportnih podjetij, bi rekel tole: Prvi osnutek, ki smo ga predlo- 
žili Izvršnemu svetu, je vseboval kompleksno oprostitev 2TP. Tovariš Repič je 
prej povedal, da smo eno leto in pol razpravljali o teh predpisih in predlogih 
zakonov in da so zlasti zadnji bazenski sestanki, ki smo jih imeli z občinskimi 
predsedniki in njihovimi strokovnimi službami, vztrajali na tem, da naj se 
tudi železnica izključi iz oprostitev. Upal bi si celo sporočiti, da so na teh bar- 
ženskih sestankih vztrajali, na tem, da se vse oprostitve iz republiškega zakona 
izločijo, in da naj bodo te oprostitve stvar občinskih skupščin. Mislim, da je 
treba jasno povedati, da je občinska skupščina tista, ki, uvaja in določa višino 
prispevka in ima tudi proste roke pri oprostitvah. To pomeni, da so oprostitve 
v republiškem zakonu samo tiste, ki po najširših družbenoekonomskih merilih 
oproščajo službo oziroma komunalne dejavnosti, prosveto, zdravstvo, kulturo 
in pa javne ceste ter železniške komunikacijske naprave. 

Predstavniki občin so v predhodnih razpravah vztrajali, na tem, da bi že- 
leznica plačevala za objekte, ki jih uporablja za svojo gospodarsko dejavnost, 
se pravi za objekte izven komunikacijskih naprav, za skladišča, postajna po- 
slopja, depoje itd. ustrezni prispevek, tako kot druge gospodarske organizacije. 

Sporočil bi rad tudi to, da so vse oprostitve, o katerih smo razpravljali, 
naletele, če tako rečem, na terenu, na precej ostro kritiko, češ da oprostitve 
nadaljujejo sistem, kakršen je 'bil poprej in ki ga je reforma odpravila. Strinjam 
se s tovarišem poslancem glede ekonomskega položaja ŽTP, vendar mislim, da 
moramo reševati ekonomski položaj ŽTP drugače, ne pa s tem zakonom in ne 
s takšnimi načini. Ker je to vprašanje mnogo globlje, bi v imenu Izvršnega 
sveta težko sprejel takšen amandma. Ce gremo na oproščanje v republiškem 
zakonu v širšem merilu in širino te oprostitve, kakršne so sedaj, nimamo nikjer 
več jamstva, da se nam ne boido jutri javili še mnogi drugi, ki so prav tako, 
ali pa celo v težjem ekonomskem položaju- 

Glede naslednjega vprašanja, tovariš predsednik, koliko sredstev se bo na- 
bralo in glede na opozorilo tovariša poslanca, da so v obrazložitvah različni 
podatki, bi najprej opozoril na to, da smo obrazložitev, ki govori o podatkih 
po posameznih krajih, to je 10. točka obrazložitve k zakonu o urejanju in 
oddajanju stavbnega zemljišča, umaknili. Verjetno je tovariš poslanec to spre- 
gledal. Mi smo 10. točko umaknili zaradi očitnih težav s podatki, ker zbori 
volivcev še vedno razpravljajo o prispevku. Zaradi tega tudi zadnji podatki, 
s katerimi razpolagamo, niso točni, ker jih občinske skupščine še niso sprejele. 

Resnično izgleda, kot da navajamo različne podatke, vendar je bila prva 
obrazložitev izdelana v novembru, ko smo dobivali drugačne podatke, kakor 
smo jih dobili v deoeittbru in mislim, da bodo tudi ti podatki spremenjeni. 
Vprašanje je nadalje, ali bomo s tem prispevkom dobili toliko sredstev, kolikor 
smo jih dobili poprej iz tako imenovanega komunalnega prispevka. Upam si 
trditi., da v nekaterih krajih ne. V tistih krajih, kjer se je komunalni pri- 
spevek zelo> blago in milo uveljavljal, kot je to recimo v Celju, kjer se je v 
1965. letu zbralo le 28 milijonov tako imenovanega komunalnega prispevka, bo 
prispevek od uporabe vsekakor višji. V Ljubljani, kjer so v nekaterih občinah 
vodili, ostrejšo politiko komunalnega prispevka, saj je bilo v Ljubljani zbranih 
3,5 milijarde sredstev poprečno letno v zadnjih treh letih, pa prispevek ne 
bo tolikšen oziroma bo za polovico ali pa še več manjši. Opozorim še na to,. 
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da je komunalni prispevek takšen, kakršen danes velja, nezakonit in da ga 
s temi zakoni ukinjamo, ker je popolnoma v opreki z načeli reforme. Kaj to 
pomeni? Mislim, da ne bi podrobneje razlagal, ker je tovariš Repič dovolj 
govoril o tem. S prispevkom za uporabo mestnega zemljišča nimamo na- 
mena pokriti prejšnji komunalni prispevek, saj je komunalni prispevek do- 
življal kaj čudno usodo in mislim, da je bilo o njem slišati, dovolj kritike. Ta 
prispevek, ki ga uvaja temeljni in konkretizira republiški zakon, dokončno 
pa ga uveljavi občinski odlok, ima namen zbrati sredstva za tako imenovano 
kolektivno^ komunalo, to pomeni javne mestne prometnice, razsvetljavo in zele- 
nice, medtem ko bi pa individualno komunalo morali dokončno prepustiti, delov- 
nim organizacijam komunalnega področja. 

Medtem ko prejšnji komunalni prispevek ni uveljavljal te delitve in je bil 
poprečen, ter so se z njim gradile komunalne in individualne komunalne na- 
prave, se sedaj ta prispevek za uporabo mestnega zemljišča namenja z repu- 
bliškim zakonom samo za tako imenovano kolektivno komunalo. Ne želimo in 
nimamo niti namena pokrivati prejšnje prispevke investitorjev s tem prispev- 
kom. S tem mislim, da sem odgovoril tovarišu poslancu. 

Tovarišica poslanka je predlagala amandma, da bi v zakonu o prispevku 
za uporabo mestnega zemljišča napisali tudi to, da se sredstva lahko uporabijo 
za rekonstrukcijo in vzdrževanje. 

Jolanda Kos (iz klopi): Samo za rekonstrukcijo. 
Tovariši poslanci, rad bi opozoril na to, da iz družbenega plana in iz 'dru- 

gih aktov izhaja, da je rekonstrukcija sestavni del investicije in da tega ne 
bi bilo potrebno posebej napisati. Kolikor gre za rekonstrukcije komunalnih 
naprav, zamenjavo, recimo, kanalov ali drugih instalacij, potem gre dejansko za 
izgradnjo komunalnih naprav in se to lahko vključi v graditev, kot to temeljni 
zakon tudi navaja. 

Mislim, tovariš predsednik, da sem po svoji, moči na najkrajši način od- 
govoril na vprašanja oziroma amandmaje. 

Predsednik Janez Hočevar: Sklepam, da ne sprejemaš amandmaja 
tovariša Sakside? (Ermin Kržičnik: Ne.) Rekel si, namreč, da bi ga težko 
sprejel, to se pravi, da bi. ga le sprejel, čeprav težko. Hvala. 

Ali želi poročevalec odbora, da odredim morda kratek odmor, da bi se 
odbor lahko med odmorom sestal. (Da.) 

Odrejam 15 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.10 in se je nadaljevala ob 15.35.) 

Predsednik Janez Hočevar: Prosim poslanca Cveta Prelovca, da 
pojasni stališče odbora do amandmajev. 

Cveto Prelovec: Odbor za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov je obravnaval amandma tovariša Sakside k 2. členu in ga je iz razlogov, 
ki so bili navedeni že v uvodnem poročilu odbora, odklonil. Gre predvsem za 
to, da ne moremo delati izjem med zavezanci prispevka in da se s tem za- 
konom ne more urejati ekonomskega položaja posameznih delovnih organizacij. 



36. seja 453 

Odbor je tudi obravnaval amandma tovarišice Kosove k 1. odstavku 5. 
člena in ga sprejel. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli še predstavnik Izvršnega sveta 
besedo? (Se strinja.) Zeli besedo predstavnik z akonod a j no-pr avne komisije. 

Marjan Jenko (iz klopi): V imenu zakonodajno-pravne komisije spre- 
jemam amandma. 

Predsednik Janez Hočevar: Potem prehajamo na glasovanje o 
amandmaju Joška Sakside k 2. členu, da se beseda »tirne« nadomesti z besedo 
»obratne«. Kdor je za amandma, naj prosim dvigne roko! (Nihče ne dvigne 
roko.) Je kdo proti? (Večina poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? (Dva 
poslanca.) 

Ugotavljam, da zibor ni sprejel amandmaja poslanca Sakside. 
Prehajamo na glasovanje o zakonu tako kot je bil predložen skupaj z 

amandmaji, ki jih je odbor sprejel. Kdor je za predlog zakona, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Eden.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je OrganizacijskonpoMtični zbor sprejel predlog zakona o 
prispevku za uporabo mestnega zemljišča- 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o oddajanju stavbnega zemljišča. 

Obrazložitev Izvršnega sveta in poročilo našega odbora simo slišali. Zeli 
kdo razpravljati o tem zakonskem predlogu? (Ne javi se nihče.) Ce ne, dajem 
predlog zakona na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. 
(Vsi poslanca dvignejo roko.) Je kdo proti.? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je Organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
zakona o oddajanju stavbnega zemljišča. 

Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o varstvu pred elementarnimi in 'drugimi hudimi 
nesrečami, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je Izvršni svet določil Ferda Šetrajčiča, repu- 
bliškega sekretarja za narodno obrambo. 

Ferdo Šetrajčič: Tovarišice in tovariši posilanci! Dovolite mi, da k 
obrazložitvi zakonskega predloga o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi 
nesrečami, ki ste jo .prejeli, dodam še nekatera pojasnila ter dam kratko po- 
ročilo o tem, kaj je -doslej v naši republiki že storjeno za urejanje tega varstva. 
K temu me navaja prepričanje, da bo tako lažje ugotoviti potrebo po taki 
vsebini zakona, kot je predložena, obvezujejo pa me tudi sklepi o nalogah 
in ukrepih na tem področju, ki jih je Orgainizacijskcnpohtični zbor te Skupščine 
sprejel po obravnavi problematike varstva pred omenjenimi nesrečami konec 
lanskega leta. Pred tem bom o izvedbi sklepov poročal le na kratko, ker mi čas 
podrobnejšega poročila ne dopušča. 

Predvsem moramo poudariti, da so bih v skupščinskih razpravah sprejeti 
sklepi močna spodbuda vsem družbenim činiteljem, od občanov do družbeno- 
pohtičnih skupnosti, pri reševanju zamotanih nalog varstva pred naravnimi 
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nesrečami, štabom za varstvo pred temi. nesrečami, organizacijam in službam 
pa oibenem smerokaz za njihovo delo. Bili so podlaga, na kateri smo službo 
varstva močno razvili in jo v dofeajšnji meri usposobili za njene naloge ob 
nesrečah. Seveda vseh številnih nalog, ki jih omenjeni sklepi nalagajo, 'bodisi 
družbeno-poMičnim skupnostim ah .posameznim organom ali službam, v re- 
lativno kratkem času obdobja enega leta, ni bilo mogoče opraviti. Prav ta 
okoliščina ter dejstvo, da vtsa področja in službe varstva niso enako pomembne, 
je narekovala potrebo, da se da prednost najpomembnejšim. V duhu te ugo- 
tovitve je republiški štab' za varstvo pred naravnimi nesrečami tudi načrtoval 
svoje delo in tako usmerjal napore bodisi štabov ožjih družbenopolitičnih skup- 
nosti, ali posameznih služb, organizacij in organov. Aktivnost v tem obdobju je 
bdia usmerjena predvsem na utrjevanje an izpopolnjevanje reševalnih organizacij 
ožjih družbeno-pohtičnih skupnosti in delovnih organizacij, ter na izpopolnjeva- 
nje nekaterih najpomembnejših služb varstva. V tem smislu so štabom posredo- 
vana navodila za njihovo načrtno ukrepanje ob različnih vrstah nezgod ter za 
krepitev in delovanje najpomembnejših služb. Na podlagi tega je večina štabov 
ožjih družbeno-pohtičnih skupnosti in večjih gospodarskih organizacij že izr- 
delala načrte operativnega delovanja v primeru naravnih in -drugih nezgod 
in tako zagotovila, da bo delo štabov in reševalnih organizacij potekalo ob 
nezgodah čimbolj smotrno in učinkovito. Prav tako so jim posredovana tudi 
navodila za podučitev prebivalstva o združenju ob naravnih nezgodah ter za 
strokovno usposabljanje reševalnih enot. Uvedena je tudi praksa neposredne 
pomoči štabom pri. razvijanju in izpopolnjevanju reševalnih organizacij in služb 
ter pri izdelavi že omenjenih načrtov za ukrepanje ob nezgodah. Nekatere 
nezgode v letošnjem letu, zlasti povodnji ob Dravi in Muri v mesecu oktobru, 
avgustu ter jesenske poplave in neurja, so pokazale, 'da so reševalne organizacije 
večinoma že dejansko sposobne učinkovito ukrepati oelo v primerih, ko gre za 
nezgode širšega obsega. 

Pravočasno in načrtno delo ob poplavah je omogočila tudi služba obveščanja 
o visokih vodah in njihovega prognoziranja, ki je bila prilagojena tem potrebam 
ter razširjena na sprejemanje poročil o višini rek, ki pritekajo k nam iz so- 
sednjih držav. Škode ob letošnjih poplavah in neurjih, kljub prizadevanju re- 
ševalnih organizacij, sicer ni bilo mogoče popolnoma preprečiti, zlasti ne na 
posevkih, poteh, mostovih in nekaterih drugih objektih, vendar pa se je z 
reševalnimi posegi močno zmanjšala. Razen v nekaterih primerih, so bih 
pravočasno zavarovani ali rešeni vsi stroji in reprodukcijski material gospo- 
darskih organizacij na ogroženih poidročjih, živina, poljedelski stroji in druge 
premičnine. Pravočasno je bilo iz ogroženih krajev evakuirano tuidi prebivalstvo, 
s čimer so bile preprečene številne žrtve in obolenja, ki jih sicer poplave ta- 
kega obsega redno povzročajo. Hitro in učinkovito je bilo reševanje tudi ob 
letalski nesreči na Brnikih. 

Prav ta nesreča kot vse druge, je ponovno pokazala, da so ob takih in 
podobnih nezgodah najučinkovitejše stalne reševalne službe in enote, kot so 
gasilci, zdravstvena služba in služba milice, ker so v stalni pripravljenosti 
in na poziv takoj intervenirajo, medtem ko predstavlja akti viza cij a drugih 
reševalnih enot v takih primerih nedopustno izgubo časa. To dejstvo narekuje 
potrebo po nadaljnji 'krepitvi že omenjenih reševalnih služb, ki predstavljajo 
temelj celotne reševalne organizacije. 

Tak smoter si je zadal tudi republiški štab, ko je v skladu s sklepi zbora 
razpravljal o problematiki in nadaljnjem razvoju zdravstvene in gasilske službe, 
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kot tudi pri pripravljanju predloženega zakona. Veliko prizadevnost so pri 
posameznih nesrečah ter pri izpolnjevanju službe varstva pred. naravnimi in 
drugimi hudimi nesrečami, pokazale tudi številne druge organizacije. To še 
posebej velja za organizacijo Rdečega križa, za prostovoljne gasilske in radio- 
amaterske organizacije ter za gonsko reševalno službo. Njihova prizadevnost, 
humani cilji in koristi, ki jo ima družba od njihovega dela, obvezujejo skup- 
nost, da z gmotnimi, sredstvi podpre te organizacije in jim tako omogoči še 
uspešnejše delo na tem področju. Posebno priznanje zaslužijo enote JLA, ki so 
v vseh težjih naravnih in drugih nesrečah prizadevno sodelovale v reševalnih 
akcijah. Dragocena je bila njihova pomoč zlasti v reševalni opremi, ki je bila 
potrebna v posameznih nezgodah. 

Večinoma so torej organizacije za reševanje pri elementarnih in drugih 
hudih nesrečah v ožjih družbeno-pohtičnih skupnostih in podjetjih že dokaj 
usposobljene za delovanje v takih nesrečah, s čimer je izpolnjena ena od po- 
membnih obveznosti, ki izhajajo iz sklepov zbora. 

Se vedno pa pri reševanju primanjkuje nekatere opreme, na primer opreme 
za reševanje ob povodnji, svetila, pripomočki za brezžične zveze in .podobno, 
ki jo bo potrebno postopoma nabaviti. Prav tako bo potrebno za ustanovitev 
reševalnih organizacij po krajevnih skupnostih, ki so oddaljene od občinskih 
središč in morajo biti zato usposobljene za samostojno ukrepanje in delovanje 
ob nezgodah. Take obveznosti nalaga družbeno-političnim skupnostim in delov- 
nim organizacijam tudi predloženi zakon, ki je prav tako pripravljen v skladu 
s sklepi, tega zbora. V skladu z njim so proučene tudi potrebe glede izpopolnje- 
vanja posameznih služb, na primer zdravstvene, gorske reševalne, gasilske, 
hidrometeorološke, izdelana pa so bila tudi navodila za njihovo delovanje ob 
nezgodah, kjer je bilo potrebno pa tudi programi njihovega nadaljnjega raz- 
voja. Realizacija teh programov 'bo seveda vezana na daljše obdobje, odvisno 
pač od Obstoječih finančnih sredstev. 

Vprašanja financiranja varstva, kljuib temu, da je bilo večkrat predmet 
razprav ustreznih organov, za zdaj kot vse kaže ne bo mogoče učinkovito re- 
šiti. Opirati se bo treba na dosedanje vire, ti pa ne dajejo možnosti za hitrejše 
tehnično izpopolnjevanje posameznih reševalnih služb, še manj pa za kore- 
nitejše posege preventivnega značaja. Prav to dejstvo nalaga potrebo po še 
večji skrbi za nadaljnjo krepitev reševalnih organizacij, tako da bi se posledice 
zmanjšale kolikor je mogoče vsaj z reševalnimi, posegi. Dosedanje izkušnje 
namreč kažejo, da je moč z razmeroma majhnimi sredstvi doseči znaten na- 
predek na tem področju in da se s smotrnim organiziranjem izkoriščanja ob- 
stoječih reševalnih sredstev ter z nadaljnjimi, prizadevanji vseh činiteljev lahko 
znatno več štori za zavarovanje pred naravnimi nezgodami. 

V skladu s sklepi zbora je proučeno tudi, vprašanje materialnih rezerv za 
primer hujših naravnih nesreč. Ugotovljeno je, da obstoječe zaloge in rezerve 
prehrambenih izdelkov, obleke, obutve in drugega materiala v Sloveniji za- 
dostujejo za kritje potreb ob naravnih nesrečah, razen če bi šlo za katastrofo 
izrednega obsega. Republiški sekretariat za gospodarstvo je prevzel skrb za to, 
da bi se te rezerve in zaloge v primeru potrebe lahko hitro in načrtno uporabile. 
Priznanje zasluži pobuda Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije, da bo 
organiziral stalno zbiranje razne opreme in hrane za pomoč prebivalstvu na 
področjih, ki bi jih prizadele elementarne nesreče. Ta organizacija je že doslej 
ob vseh večjih nesrečah delila brezplačno pomoč prizadetim, vendar bo z 
ustvarjanjem rezerv, ki bi jih omogočila stalna zbirna akcija, lahko to pomoč 
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še okrepila. Sklepi, katerih izvedlba je zlasti organizacijske narave, so torej 
v večini đmžbeno-političnih skupnosti in delovnih organizacij ter v pomemb- 
nejših službah varstva že izvedeni. Izvajajo se tudi naloge, ki so dolgotraj- 
nejšega, pomena, postopoma spričo omenjenih sredstev tudi tiste, ki so zvezane 
s finančnimi izdatki.. Gledano v celoti je tako v Sloveniji na področju varstva 
pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami dosežen v zadnjem letu vendarle 
dokaj šen začeten uspeh. 

Ob ugotavljanju takega splošnega napredka okrepitve reševalnih organi- 
zacij in služb pa ne moremo mimo dejstev, da se je glede tega v nekaterih 
družbeno-poli.tičnih skupnostih doslej vse premalo storilo. Štabi, ki so v teh 
družbeno-političnih skupnostih sicer ustanovljeni, dejansko še niso zaživeli. Tako 
tudi še niso formirane vse potrebne reševalne enote in sloni reševanje pri 
raznih nesrečah predvsem na prostovoljnih gasilskih organizacijah. Te pa so 
prav v teh skupnostih po večini tehnično slabo opremljene in premalo uspo- 
sobljene za raznovrstne reševalne posege. Takih skupnosti sicer ni veliko, toda 
neodgovornost njihovih skupščinskih in upravnih organov do teh nalog bi 
v primeru nezgode na njihovem območju lahko imelo težke posledice, ki bi jih 
bilo pred domačo in širšo javnostjo težko opravičiti. 

Primeri neodgovornega odnosa do imovine se ob naravnih nezgodah ka- 
žejo tudi v delovnih organizacijah. Ponovili so se tudi ob letošnjih povodnjih 
in drugih nezgodah, ko nekatera podjetja kljub opozorilom občinskih štabov 
niso poskrbela za reševanje in za zavarovanje imetja. Posledice takega rav- 
nanja pa seveda ne nosijo le delovne organizacije same, temveč v določeni meri 
vsa skupnost. Neodgovoren odnos do nalog varstva pred naravnimi in dru- 
gimi nesrečami, ki je ugotovljen v nekaterih družbeno-političnih skupnostih 
in nekaterih delovnih organizacijah, je narekoval potrebo, da se v predloženem 
zakonu predvidijo sankcije proti tistim, ki bi tako ravnali tudi v prihodnje. 
Navedene pomanjkljivosti, v reševalni organizaciji in težave ob nesrečah, ki jih 
imajo štabi, zahtevajo, da se dolžnosti družbenopolitičnih skupnosti, delovnih 
organizacij in občanov v zakonu kolikor je mogoče natančneje določijo, kar 
je pri izdelavi predloga zakona tudi upoštevano. Z zakonom, ki je Skupščini 
predložen v razpravo', 'uzakonjujemo že več kot enoletno prakso v službi 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Z njim pa tudi odpravljamo 
pomanjkljivosti, ki so pri tem ugotovljene. Predlog zakona je tako- zrastel 
iz osnov in pogojev, v katerih se bo1 izvajal, možnosti za preverjanje njegovih 
določil v praksi pa je bilo, žal, prav v zadnjem letu dovolj. 

Prav zato, da bi bile izkušnje iz številnih naravnih in drugih hudih nesreč 
pri izdelavi predloga zakona upoštevane, smo osnutek zakona poslali dvakrat 
v obravnavo vsem občinskim skupščinam, mestnemu svetu Ljubljana in 24 
republiškim organom in organizacijam. Večino pripomb, ki so jih ti. organi 
imeli v osnutku zakona, smo pri izdelavi končnega besedila predloga upoštevali. 

Zakon ima globok human značaj, saj je njegov namen zavarovati ljudi 
in z njihovim delom ustvarjene dobrine pred naravnimi pojavi, ki jih človek 
kljub visokemu razvoju znanosti in tehnike, ni sposoben preprečiti ah ukro- 
titi.; je torej izraz skrbi za človeka, ki je značilnost za našo sociahstično druž- 
beno ureditev. Prav tako ima tudi gospodarski pomen. Zaradi naravnih ka- 
tastrof, ki se zadnja leta pri nas vrstijo druga za drugo, trpi celotno gospodar- 
stvo. Začasne prekinitve proizvodnje v delovnih organizacijah ter škoda na 
osnovnih sredstvih in proizvedenih dobrinah, bodisi v družbenem ah v zaseb- 
nem sektorju, predstavljajo za družbo nenadomestljivo izgubo. Take izgube pa 
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so nedvomno ena od tistih rezerv, ki jih je skladno s težnjami naše gospodar- 
ske reforme potrebno kolikor je le mogoče skrčiti ali izločiti. 

S predloženim zakonom sevedia varstvo pred naravnimi in drugimi hudimi 
nesrečami ne urejamo v celoti. Zakon se namreč omejuje le na reševanje pri 
nesrečah in preprečevanje njihovih posledic, pri čemer določa osnove reševalne 
organizacije ter dolžnosti občanov, delovnih in družbeno-političnih skupnosti oib 
nesrečah. Zakon pa ne ureja preprečevanja vzrokov nesreč in drugih preventiv- 
nih ukrepov pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami. Ti ukrepi so namreč 
tako zelo različni na posameznih področjih ah pri posameznih nesrečah, da jih 
s takim splošnim predpisom, kot je predloženi zakon, ni mogoče urediti. Sicer 
pa so preventivni ukrepi za večino področij, kjer so potrebni, v glavnem že 
predpisani. 

Z izpopolnjevanjem organizacij in služb za reševanje ob elementarnih 
nesrečah, katerih zakonska osnova se ureja prav s predloženim zakonom, pa 
rešujemo delno tudi vprašanje organizacije in službe za reševanje ljudi in 
dobrin ob zračnih in drugih oblikah napadov ob morebitni vojni. Reševalni 
posegi ob takih elementarnih nesrečah so namreč, tako glede organizacije kot 
načina reševanja, zelo podobni reševanju ob napadih v vojni. Z dobro orga- 
nizirano reševalno službo ob naravnih nesrečah, ki se z delom ob takih prilikah 
tudi praktično izpopolnjuje, ustvarjamo torej pogoje za uspešno reševanje ljudi 
in imetja ob napadih v vojni, za kar je prav tako zainteresirana vsa družba. 

S sprejetjem predloženega zakona bo izpopolnjena dosedanja vrzel v pravni 
ureditvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se je doslej močno 
čutila pri organizaciji reševanja in njegovem izvajanju ob vseh takih nesrečah, 
ne bo pa zakon vplival na že obstoječe predpise s področja posameznih služb 
ali preventivnih ukrepov tega varstva. Z njim borno dali družbi in pristojnim 
organom močno oporo in spodbodo za učinkovite ukrepe ob vseh hudih ne- 
srečah, vsem družbenim činiteljem, ki ob takih nesrečah lahko karkoli po- 
magajo, pa naložimo dolžnost, da to v okviru obstoječih potreb in možnosti tudi 
storijo. Le s prizadevanjem in v sodelovanju vseh teh činitelj ev pa bomo tudi 
uspeli doseči smotre predlaganega zakona in družbo zavarovati pred odvečno 
škodo in žrtvami ob takih nesrečah. 

V imenu Izvršnega sveta predlagam zboru, da predloženi zakon sprejme. 

Predsednik Janez Hočevar: Zeli morda besedo poročevalec odbora 
Vlado Mišica? (Da.) 

Vlado Mišica: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona o var- 
stvu pred naravnimi in drugimi, hudimi nesrečami je naš odbor obravnaval 
na dveh sejah. Pri tem je ugotovil, da zakonski predlog vsebuje in uveljavlja 
vsa tista načela in ukrepe, ki jih je zbor postavil preteklo leto na svoji seji. 

Zakonski, predlog je doživel pri obravnavanju v skupščinskih odborih, tako 
v odboru za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora, kakor 
tudi v odboru za organizacijsko-poditična vprašanja Republiškega zbora, šte- 
vilne spremembe in dopolnitve, ki so razvidne iz poročila in iz dodatnega po- 
ročila našega stalnega odbora in iz poročila in dodatnega poročila zakonodajno- 
pravne komisije. Glede na to, da so bila vsa sporna vprašanja razčiščena že ob 
razpravah o zakonskem predlogu v odborih in je sedaj besedilo zakonskega 
predloga usklajeno, predlagam v imenu odbora, da zbor sprejme predlog zakona 
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o varstvu pred naravnimi in dragimi hudimi nesrečami skupaj s predloženimi 
spremembami in dopolnitvami. 

Predsednik Janez Hočevar: Hvala. Zeli morda besedo tovariš Jenko, 
kot predstavnik zakanodajncnpravne komisije? (Ne.) Začenjam razpravo. Zeli 
kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je 
za predlog zakona o varstvu pred elementarnimi in drugimi hudimi nesrečami, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti ? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zbor predlog zakona o varstvu pred elementranimi in 
drugimi hudimi nesrečami soglasno sprejel. 

Prehajamo na zadnjo to je na 11. točko dnevnega reda. 
Pri tej točki, bi vas prosil, da potrdite ustanovitev in imenovanje nekaterih 

začasnih odborov. V skladu s pooblastilom, ki ste mi ga dali 23. junija 1965, 
sem imenoval nekatere začasne odbore, in sicer: odbor za proučitev delovanja 
sistem financiranja družbenoMpolitičnih skupnosti in proračunske potrošnje v 
sestavi Marjan Jenko, kot predsednik, Anton Kropušek, kot podpredsednik, 
ter kot člani: Silva Cetrjak, Dušan Barbič, Tone Delak, Evgen Golja, Ivan Rau, 
inž. Vitja Rode. 

Poleg tega sem ustanovil začasni odbor za proučitev vprašanj pravosodnega 
sistema v sestavi: Adolf Arigler kot predsednik, dir. Vanek Šiftar kot podpred- 
sednik, Tone Florjančič, Maks Klanšek, Breda Lofaar-Gaspari, Tatjana Lokovšek 
in Dušan Riharšič, kot člani. 

Pri tem bi rad opozoril zbor, da je imel ta odbor že nekaj sej, katerim je 
predsedoval poslanec dr. Borut Bohte. Ker pa odhaja tovariš Bohte na daljše 
študijsko izpopolnjevanje v tujino, je bilo treiba imenovati novega predsednika 
tega začasnega odbora. 

Končno sem ustanovil še odbor za proučitev vprašanj protipožarne varnosti, 
v sestavi: Ciril Kamibič kot predsednik, Vlado Mišica kot podpredsednik in 
Vladimir Birsa, inž. Branko Kor bar, Joško Lojen, inž. Ludvik Mah in inž. 
Marija Zupančič-Vičar, kot člani. 

Ah je zibor s lemi imenovanji soglasen? (Da-) Hvala. 
Dnevni red je s tem izčrpan in zaključujem sejo. 
Če se letos ne vidimo več, potem vam želim v prihodnjem, letu dosti, uspe- 

hov pri delu in osebnega zadovoljstva. 

(Seja je bila zaključena ob 16. uri,.) 
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Poročila odborov in komisij, ki k temeljnemu aktu ne predlagajo sprememb 
ali dopolnitev in ki v svoji obrazložitvi ne navajajo vsebinsko novih argu- 
mentov, so v prilogah označena samo z navedbo odbora ali komisije, ki je 
poročilo pripravil, ter z datumom in opravilno številko poročila. 

PISMENA VPRAŠANJA POSLANCEV 

Edvard Perhavec, 
poslanec Republiškega zbora 

Republiški izvršni svet je z odlokom o spremembah in. dopolnitvah odloka 
o premijah za kravje mleko, ki ga je objavil v Uradnem listu SRS št. 32, 
predpisal, da se od 15. oziroma od 1. novembra tega leta priznava republiška 
premija za mleko le ob določenih pogojih. 

Minimalno odkupno ceno za kravje mleko pa je predpisal Zvezni izvršni 
svet z odlokom, objavljenem v Uradnem listu SFRJ št. 16, vendar ob pogojih, 
ki se glede kvalitete mleka ločijo od tistih, ki jih republiški predpis veže na 
republiško premijo. 

Glede na to bo v praktični uporabi obeh predpisov prišlo do tega, da bodo 
gospodarske organizacije, ki imajo sklenjene pogodbe o pridelovanju kravjega 
mleka v kooperaciji, morale plačevati mleko po minimalni ceni, ne bodo pa 
mogle uveljaviti premije za mleko. Ker te organizacije ne ustvarjajo nikakršne 
razlike v ceni mleka in ker predstavlja njihov dohodek v prometu mleka le 
premija, ne bodo imele iz česa kriti stroškov, ki jih imajo z zbiranjem, kontrolo^, 
selekcijo in z drugim. 

Uporaba republiškega predpisa bo prizadela le tiste proizvaj alce-koope- 
rante, ki sa sicer prizadevajo in izpolnjujejo vse druge pogoje, predpisane za 
uveljavitev zvezne premije, to pa je, da imajo vpeljano matično knjigovodstvo 
ter selekcijo in kontrolo molznosti, da imajo pogodbe o pridelovanju — dobavi 
mleka in tako naprej. 

Končno bo tudi glede na verižni sistem premiranja mleka, zaradi katerega 
je zvezna premija odvisna od republiške, ta pa od občinske, in zaradi dru- 
gačnih pogojev, ki jih za uveljavitev premije predpisujejo federacija in občine, 
prizadeta v glavnem tista organizacija, ki zaradi značaja proizvodnje predvsem 
uveljavlja republiško premijo. 

Prosim, da mi v skladu z določili začasnega poslovnika odgovorite, ah je 
Republiški izvršni svet ob sprejemanju tega odloka računal na take posledice 
in če je, ah je pri tem obravnaval tudi druge možnosti, s katerimi bi dosegel 
enak učinek. 
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Viktor Seitl, 
poslanec Republiškega zbora 

Na podlagi določil začasnega poslovnika Republiškega zbora Skupščine SRS 
prosim za odgovor na prihodnji seji našega zbora na naslednje poslansko 
vprašanje: 

— kdaj namerava Republiški sekretariat za gospodarstvo izdati pravilnik 
o gozdnem redu, za kar je pooblaščen z 28. členom republiškega zakona o go- 
zdovih v zvezi s 26. členom istega zakona? 

— zakaj predlog prej omenjenega pravilnika že šest mesecev leži pri 
Sekiretariatu IS za zakonodajo in zakaj kljub urgenci in opozorilu glede nuj- 
nosti tega pravilnika predloženega osnutka še ni obravnaval? 

Obrazložitev: 

Gozdna gospodarstva želijo spravljati iz gozdov neobeljen les iglavcev in 
ga na skladiščih beliti s posebej prirejenimi »cambio« stroji. Za prevažanje 
neobeljenega lesa pa morajo imeti posebno dovoljenje od za gozdarstvo pri- 
stojnega občinskega upravnega organa. Ti organi takih dovoljenj ne izdajajo, 
ker je za izdajo takega dovoljenja podlaga prej omenjeni pravilnik, ki še ni 
izšel. Kasnitev izdaje tega pravilnika povzroča nepotrebne probleme občinskim 
upravnim organom za gozdarstvo, gozdnim gospodarstvom pa povzroča težave 
zato, ker ne morejo s pridom uporabljati nabavljeno- mehanizacijo'. 

Marija Ivkovič, 
poslanka Republiškega zbora 

Zakon o razmerju med starši in otroci in zakon o zakonski zvezi določata 
medsebojno obveznost vzdrževanja. Tako so starši obvezni vzdrževati otroke 
in obratno, kadar starši niso sposobni več vzdrževati sebe. Prav tako je zakonec 
dolžan vzdrževati zakonca, če je le-ta nesposoben z,a pridobitno delo. 

Občina Domžale stoji pred nerešljivim vprašanjem socialnega varstva. Ne- 
rešljivim v trenutnih pogojih. Kljub temu, da daje iz proračuna 10 %> sredstev 
v te namene, dočim je povprečje v republiki 7,1, v sličnih občinah kot so 
Kamnik, Radovljica in Škofja Loka pa od 4,5 do 6,6 °/o, ne more več reševati 
teh zadev na zadovoljiv način. 

Vzrok za ta problem je pijančevanje, delomrzništvo in odrekanje odgo- 
vornosti. 

Število prošenj za socialne podpore raste. Med temi so stari in za delo 
nesposobni roditelji, ki imajo povprečno ali celo dobro situirane otroke, kateri 
pa iz raznih vzrokov in razlogov ne skrbijo zanje. Taki prosilci podpor se 
tudi v najbolj skrajnih primerih ne odločajo za tožbo na sodišču, da bi s po- 
močjo sodišča uveljavili svoje pravice. Ce ta odnos lahko imenujem ponos in 
dostojanstvo staršev, je to tudi lahko razumljivo. 

Poleg takih prosilcev za socialne podpore pa so še družine za delo sposobnih 
očetov (ali mater), ki so delomrzneži ah pijanci. V največ primerih je prosilec 
žena, ki v takih razmerah dostikrat boleha in ima še majhne otroke. Da bi se 
zaščitili predvsem otroci, je pristojno socialno skrbstvo prisiljeno dodeliti pod- 
poro, pa čeprav še tako minimalno, vendar se s tem. omogoči vsaj zdravstveno 
zavarovanje družinskih članov. 



Priloge 461 

Ce se v takem primeru prizadeti obrnejo do sodišča in postavijo zahtevo 
po vzdrževanju, je rezultat: prijava kazenskega dejanja zaradi nevzdrževanja. 
Skrajni ukrep je zaporna kazen. 

Pri tem naletimo na tretji problem, in sicer: ko je roditelj, edini vzdrže- 
valec družine na prestajanj u zaporne kazni. Takrat se spet pojavi potreba po 
socialni zaščiti družine. Iz raznih razlogov, največkrat pa zaradi strahu pred 
posledicami v družini, ne zahteva preko sodišča rubež V3 zapornikovih 
dohodkov. 

Vprašanje: Ah je Izvršni svet in pristojni organ razmišljal o teh problemih 
in kakšna bi bila njihova rešitev. Ali bi bilo mogoče predlagati spremembo 
zakona o razmerju med starši in otroci in zakona o zakonski zvezi v tem 
smislu, do kadar pride do takih socialnih problemov, nastopi socialno skrbstvo 
kot tožitelj? S tem bi bil občan zaščiten, poostrena bi bila odgovornost in raz- 
bremenjen občinski proračun. 

Ali je Izvršni svet in pristojni upravni organ razmišljal o vse večjem 
številu delomrznežev? Ustava poleg pravic in dolžnosti do dela daje še svobodo 
do dela. Humanost ustave je jasna, vendar so volivci mojega volilnega področja 
mnenja, da je v primeru, kadar mora posameznik skrbeti samo za sebe, njegov 
problem, če ne dela, toda če je po zakonu dolžan skrbeti za družino, potem 
to postaja družbeni problem, problem skupnosti, v kateri živi in na katere račun 
se odreka svojih dolžnosti. 

Prosim za pojasnilo na seji zbora. 

Ludvik Pušnik, 
poslanec Republiškega zbora 

Prvo vprašanje 
Prosim, da md v skladu i določili poslovnika odgovori predstavnik Izvršnega 

sveta na naslednje poslansko vprašanje: 
Kakšno stališče ima Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do problema 

ureditve ceste na mejnem prehodu Vič—Dravograd (cesta I. reda/3) ? 
Vprašanje ureditve ceste I. reda, mejni prehod Vič—Dravograd, je bilo 

v letu 1966 večkrat omenjeno v dnevnem časopisju. Mednarodni promet ter 
maloobmejni promet sta se prav v tem obdobju tolikokrat povečala, da je 
današnje stanje ceste, milo rečeno, v sramoto tistim, ki zanjo odgovarjajo. 
Težko pa bi bilo kriviti za stanje ceste cestno podjetje Maribor, saj je še tako 
redno nasipavanje oeste brezplodno. 2e pred leti je bilo načelno dogovorjeno, 
da se bo cesta uredila pod pogojem, da urede svoje cestišče tudi Avstrijci. Le-ti 
so obnovljeno cesto že v letu 1965 odprli, v letošnjem letu pa uredili še vrhnjo 
plast. 

Na naši strani pa je stanje neizpremenjeno — iz dneva v dan slabše. To 
cesto, dolgo 3200 m, so si ob priliki obiska v Dravogradu ogledali tudi pred- 
stavniki Izvršnega sveta tov. Janko Smole, Viktor Kotnik, sekretar republiškega 
sekretariata za gospodarstvo tov. Kobal in drugi. Tudi takrat je bila izrečena 
obljuba ob ugotovitvi, da je stanje res kritično, da se bo cesta uredila, žal pa 
je ostalo le pri obljubah. 

Z namenom, da ne bi prihajalo do sporov, katerega od obeh koroških 
mejnih prehodov je potrebno prej urediti, so se zastopniki koroških občin 
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Radlje, Ravne, Slovenj Gradec in Dravograd sporazumeli, da se prej uredi 
mejni prehod Vič—Dravograd. Po oceni cestnega podjetja Maribor bi ureditev 
te ceste stala okoli 2 000 000 N din. Cestno podjetje je namreč že izdelalo idejni 
načrt ter traso zakoličilo. Vendar se je do danes vedno ustavilo pri virih finan^- 
ciranja. Verjetno sni potrebno opozarjati na predvidene ukrepe za razvoj turizma 
v letu 1967, ni pa odveč pregled porasta prometa od leta 1963 dalje. 

Leto Potnikov % porasta Motornih vozil 100 °/o je 1. 1963 

1963 42 927 100 14 262 — 
1964 61 463 143,1 21 597 151,4 
1965 187 690 437,2 53 574 375,6 
1966 do 
septembra 586 901 1367,1 129 251 906,2 

Drugo vprašanje 

Prosim, da mi v skladu z določili poslovnika odgovori predstavnik Izvršnega, 
sveta na naslednje poslansko vprašanje: 

Kakšno stališče zavzema Izvršni svet Skupščine SR Slovenije do problema- 
tike izgradnje »Sulfatke-Drava« Otiški vtrh? 

Podjetje v izgradnji »Sulfatka-Drava« Otiški vrh je ustanovil OLO Maribor 
s svojo določbo št. 4-351-17/62 z dne 27. 12. 1962. Z odločbo št 2/023-6/64 z dne 
15. 3. 1965 je prenesla skupščina OLO Maribor ustanoviteljske pravice na skup- 
ščine občin Dravograd in Slovenj Gradec. Obe skupščini sta prevzeli ustano- 
viteljski pravici, vendar pod pogojem, da ne prevzameta obveznosti. Soustano- 
viteljske pravice sta meseca julija oziroma avgusta 1965 prevzeli gozdni gospo- 
darstvi Maribor in Slovenj Gradec. V zvezi z restrikcijskimi ukrepi in ker ni 
bilo izgledov za intenzivnejše nadaljevanje pripravljalnih del, je podjetje v so- 
glasju z ustanovitelji ukinilo nekatera delovna mesta, število zaposlenih se je- 
zmanjšalo od 14 v mesecu maju 1965 na 6 oseb v decembru 1965. V zvezi 
z ukrepi konec leta 1964 je zaostalo financiranje pripravljalnih del, splosna 
gospodarska banka je odpovedala udeležbo pri kreditiranju, temu pa so sledile 
tudi KB Maribor in KB Slovenj Gradec. Podjetje je tako ostalo brez garancij za 
financiranje. Zaradi tega tudi jugoslovanska, investicijska banka ni izdala do- 
končnega soglasja za sklenitev pogodbe z inozemskim dobaviteljem oziroma 
kreditor jem uvozne opreme. Hkrati je podjetje ostalo brez finančnih sredstev 
za redno in tekoče poslovanje. Dne 15. 5. 1965 je bil v Dravogradu sestanek, 
ki so se ga udeležili predsednik in drugi člani Izvršnega sveta ter zastopniki, 
ustanoviteljev in soustanoviteljev. Skratka, razprav je bilo na vseh nivojih, 
dovolj, končni učinek pa minimalen. 

Dosedanja finančna situacija je približno naslednja: 

zaloge investicijskega materiala 
zaloge opreme  
investicije v gradnji . . . 
pogonski stroški  

63 338 996 S din 
7 409 624 S din 

72 562 412 S din 
117 213 705 S din 
260 524 737 S din 
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Viri financiranja: 

kredit pri SGB in KB Maribor . 
črpanje v letu 1965 pri SGB . . 
korektura stanja pri KB Maribor 

220 135 772 S din 
7 493 760 S din 

7 000 S din 

obračunane obresti s stroški 
končno stanje 31. 12. 1965 . 

227 636 532 S din 
17 606 522 S din 

245 229 054 S din 

Podatki po zaključnem, računu »Sulfatke« za 1. 1965. 
Upoštevajoč že potrošena sredstva trenutni položaj »tovarne« in nadaljnji 

obstoj tovarne sulfatne celuloze in natron papirja v izgradnji in v interesu 
občanov občine Dravograd postavljam naslednji vprašanji: 

s) Ali je Izvršnemu svetu znana situacija stvarnega stanja »Sulfatke« in če 
je mogoče pričakovati prioetek gradnje v naslednjih letih? 

b) S čim je mogoče utemeljiti predvideni zakonski predlog, da se obvez- 
nosti, ki so doslej nastale (in jih je bivši okraj ob likvidaciji prenesel na repu- 
bliko), ponovno prenesejo na občino Dravograd, ki pri vsem tem ni kriva drugega 
kot to<, da so strokovnjaki odkrili Otiški vrh kot najprimernejšo mikro lokacijo? 

Franc Gorenc, 
poslanec Republiškega zbora 

Z odlokom o odpravi cestnega sklada okraja Ljubljana, ki ga je sprejela 
Skupščina okraja Ljubljana na svoji 24. seji dne 25. 3. 1965, je bil s 30. 3. 1965 
ukinjen cestni sklad okraja Ljubljana. 

Po zaključnem računu je imel sklad: 
— terjatev 708 999 935 S din, zapadlih v letu 1965 S din 257 313 700 
— obveznosti 1 960 559 640 S din, zapadlih v letu 1965 S din 1 090 149 403. 
Po 9. členu zakona za izvedbo odprave okrajev v SR Sloveniji se prenesejo 

pravice in obveznosti odpravljenih okrajev na ustrezne občine in SRS s poseb- 
nim aktom Skupščine SR Slovenije. 

Predlog prenosa pravic in obveznosti je bil sestavljen in predložen Izvršne- 
mu svetu Skupščine SR Slovenije. 

Skupščina SR Slovenije do sedaj, to je po več kot enem letu, iz neznanih 
razlogov še ni sprejela ustreznega akta o prenosu pravic in obveznosti na pri- 
stojne občine oziroma SR Slovenijo. 

Upniki odpravljenega cestnega sklada okraja Ljubljana so nekaj časa tako 
stanje tolerirali, sedaj pa z ogorčenostjo poskušajo uveljaviti svoje pravice 
z intervencijami pri vseh mogočih organih in končno tudi s tožbami pri sodiščih, 
vendar brez uspeha. Ti upniki so gospodarske organizacije, ki so opravili za 
sklad določene usluge po nespornih pogodbah, niso pa prejeli za storjene usluge 
plačila, kar povzroča pri delovnih kolektivih teh organizacij malodušje in ne- 
godovanje, kar je tudi razumljivo, saj so neplačani zneski za storjene usluge 
okrnili osebne dohodke in sklade podjetij. 

Najbolj nerazumljiv pa je odgovor pristojnih organov in sodišč, d,a šs ni 
določen organ, ki bi bil pristojen za likvidacijo pravic in obveznosti cestnega 
sklada okraja Ljubljana in organ, ki bi bil v sodnem postopku pasivno legi- 
timiran. 
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Razumljivo je, da je nemogoče v enem letu poravnati vse obveznosti 
bivšega cestnega sklada okraja Ljubljana, ni pa razumljivo, zakaj se ne določi 
organ, ki bi zadevo reševal v nekem prioritetnem redu in bi vsaj izterjal ter- 
jatve sklada, s katerimi bi se krile najnujnejše obveznosti sklada po postavljeni 
prioriteti. 

Dosedanje pravno stanje v zadevi (povzročeno po cit. republiškem zakonu) 
povzroča določeno brezpravnost oziroma pravno nesigurnost upnikov, ki ne mo- 
rejo nikjer realizirati svojih terjatev. 

O zadevi je bilo že sproženo vprašanje na seji Skupščine SR Slovenije 
v letu 1965. Odgovor je bil nezadovoljiv, saj je bilo pojasnjeno le, da se o zadevi 
razpravlja in da je ovira rešitvi le postopek tehnične narave (izdelava končnega 
predloga po merilih, ki jih je postavil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije) in 
še vedno prihajajoče nove terjatve nasproti odpravljenim okrajem. 

Ker je od tega odgovora poteklo ponovno več kot pol leta, ne da bi se 
zadeva dokončno rešila in ker smatram, da je odlaganje rešitve posledica dolo- 
čene neaktivnosti in neodgovornosti pristojnih republiških organov, ponovno 
postavljam 

vprašanje: 

1. Ali je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije izdelal dokončni predlog 
akta o prenosu pravic in obveznosti odpravljenih okrajev na pristojne občine 
oziroma SR Slovenijo, ki ga predvideva zakon za izvedbo odprave okrajev 
v SR Sloveniji ter ga predložil Skupščini SR Slovenije v sprejem; če ga ni, 
zakaj ga ni. 

2. Ali je Skupščina SR Slovenije sprejela cit. atk od Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije v razpravo; če ga je, zakaj ni bil predložen v razpravo. 

Veljko Križnik, 
poslanec Republiškega zbora 

Na predlog zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem 
varstvu živine dajem naslednje amandmaje: 

1. 11. člen: 
a) 1. odstavek se spremeni tako, da glasi: »Posestniki plemenic plačujejo 

za umetno in naravno oplojevanje odškodnino po izvršeni osemenitvi oziroma 
pripustu ali pa pavšalno, če to ni v okviru poslovnega sodelovanja z delovno 
organizacijo pogodbeno drugače urejeno.« 

b) 2. in 3. odstavek se črtata. 
Amandma k temu členu je v bistvu istoveten z amandmajem odbora za 

proizvodnjo in promet RZ, le da z dodanimi besedami v 1. odstavku, ki so pod- 
črtane, jasneje opredeli namen amandmaja odbora, namreč da se odškodnina 
lahko plačuje tudi pavšalno, ker je to pomemben ukrep za pospeševanje živi- 
noreje. Ob taki formulaciji 1. odstavka besedilo 2. odstavka ni več potrebno. 

Besedilo, ki ga je predlagal Izvršni svet, ureja le možnost uvedbe akontacije, 
ki pa sama po sebi ni noben pospeševalni ukrep, ampak povzroča le obilico 
pisarniškega dela brez vsake praktične koristi. 

Namen amandmaja je, da omogoči ohranitev sedanjega stanja glede plače- 
vanja odškodnine, ko je v večini slovenskih občin za govedo uvedena v pavšalni 
obliki. Vsaka drugačna formulacija bi povzročila sama po sebi spremembo se- 
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danjega načina plačevanja odškodnine, to je uvedbo individualnega plačevanja 
tudi tam, kjer je doslej že uveljavljeno pavšalno. To pa bi pomenilo korak nazaj 
v pospeševanju živinoreje, ki bi ga pa povzročil novi republiški zakon, česar 
predlagatelj zakona ni imel namena. 

Pavšalna odškodnina ni bila uvedena zaradi finančno-tehničnih razlogov, 
ampak je strokovni ukrep, ki edini lahko zagotovi določilo 18. člena temeljnega 
zakona, ker ekonomsko destimulira nerazgledanega posestnika živine, da bi 
plemenioo pripuščal k nelicenciranemu biku. Z inšpekcijo se danes to v praksi 
ne da več zagotoviti, ker inšpektor ne more ugotavljati tega za vsako plemenico 
posebej. Možnost pripuščanja plemenic k zakotnim nelicenciranim bikom pa je 
danes neprimerno večja kot nekdaj, ker se pita veliko število bikov, ki pa so 
sposobni tudi oploditi. 

Postopno izboljšanje goveje črede s pomočjo licenciranih bikov je temeljni 
pospeševalni ukrep, ki ga predpisuje vsaka država. Ni pa dovolj le predpisati 
ga, ampak moramo zagotoviti njegovo uresničitev v praksi. To pa je mogoče le 
— v naših razmerah — s pavšalnim plačevanjem odškodnine, ki deluje preven- 
tivno, da do prekrškov tega predpisa sploh ne pride. Upoštevati moramo, da 
je čez 90 l0/o plemenic v rokah kmetov, pri katerih pa zaenkrat strokovno eko- 
nomski dolgoročni interesi še niso odločilni in prevladujejo individualne kratko- 
ročne koristi. Zato je naloga družbe, da s svojim predpisom zagotovi upošte- 
vanje dolgoročnih, to je družbenih interesov. 

2. 21. člen : 
1. odstavek se spremeni in razdeli na dva odstavka tako, da glasi: 
»Odškodnina za živino oziroma predmete iz 19. člena tega zakona se določi 

po tržni vrednosti. Če je ubita žival ali uničeni predmet v celoti ali deloma še 
uporaben, se odškodnina zmanjša za vrednost še uporabnega ostanka. 

Odškodnino določa občinska cenilna komisija, v kateri mora sodelovati 
tudi občinski veterinarski inšpektor. Komisija izda svoj sklep o višini odškod- 
nine v obliki odločbe.« 

Spremenjeno besedilo jasneje pove, da gre za določanje odškodnine, ne 
pa cene, kot bi se to dalo razumeti iz predloga zakona. 

Razen tega pa loči v poseben odstavek določanje odškodnine in organe, ki 
ga izvršujejo, od samih načel določanja odškodnine. 

3. 26. člen: 
V 2. vrsti naj se črtajo besede: », ki so namenjeni za notranji promet,«. 
Omenjeno besedilo se lahko razume tako, kot da se nanaša na klavnice, 

mlekarne in obrate, ki naj bi bili namenjeni za notranji promet, dejasko pa gre 
za njihove izdelke. 

Izraz »notranji promet« je nejasen, ker se običajno z njim označuje želez- 
niški, cestni in drugi promet znotraj države, ne pa promet klavnic oziroma 
mesnih izdelkov. 

Povsem ustreza, če ta člen uvaja določene pogoje za vse naštete predelo- 
valne obrate, ne glede na to, če svoje izdelke izrvažajo ali prodajajo na domačem 
tržišču. Zvezni predpisi pa določajo še (verjetno ostrejše) pogoje za tiste obrate, 
ki svoje izdelke izvažajo. Zaradi tega ni potrebno določila republiškega zakona 
omejevati, ampak naj velja za vsak obrat. Ce pa bo le-ta še izvažal, bo moral 
izpolniti še posebne pogoje. 

Po besedilu predloga zakona je lahko prihajalo tudi do nejasnosti, kateri 
predpisi in kdaj veljajo za obrate, ki svoje izdelke izvažajo le občasno. 
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Katarina Laketa, 
poslanka Prosvetno-kulturnega zbora 

Občina Lendava že tri leta zagotavlja finančna sredstva v svojem proračunu 
za gradnjo dvojezične šole v Lendavi v odnosu: 20'°/o občina, 80 ®/o republika. 

Do sedaj ni moglo priti do gradnje šole, ker republika ni zagotovila potreb- 
nih sredstev.. Sprašujem: kdaj bo mogla republika zagotoviti potrebna sredstva 
za gradnjo dvojezične šole v Lendavi? 

Bliža se polletje. Dvojezične šole še nimajo potrjene predmetnike in učne 
načrte. Kaj je z usodo dvojezičnega predmetnika in učnega načrta? 

Zlatko Ogrinc, 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 

Občini Radlje ob Dravi in Dravograd sta se v preteklem letu vključili v or- 
ganizirano gradnjo osnovnih šol. Prvotni načrt in tudi dogovor s Splošno gospo- 
darsko banko Slovenije je predvideval, da bo gradnja omenjenih šol končana 
v septembru, oziroma v decembru 1966. Splošna gospodarska banka Slovenije 
je zaradi znanih vzrokov (neenakomeren in prešibak dotok sredstev iz republi- 
škega proračuna) v zaostanku z vplačilom predlaganih obračunskih situacij, 
kar je povzročilo zmanjšanje tempa gradnje. Zaradi tega bosta omenjena ob- 
jekta dograjena nekako do polletja 1967. leta. 

Ketr določa pogoje in smernice za koriščenje sredstev za gradnjo osnovnih 
šol Skupščina SR Slovenije ali organizacija, ki ji je to poverjeno, postavljam 
naslednje vprašanje: 

Kakšne so možnosti za koriščenje sredstev za dokončanje gradnje omenjenih 
osnovnih šol v letu 1967 in ali je mogoče odložiti rok za odplačilo anuitet na 
čas, ko bosta objekta dograjena? (Po pogodbi s SGB Slovenije je treba plačati 
oziroma vrniti prvi obrok posojila že marca 1967.) 

Via do Golob, 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 

V prvih dneh decembra 1966 bi moral biti v Skupščini sprejet novi zakon 
o financiranju vzgoje in izobraževanja, a kot vse kaže, je ta zadnji rok, če bi 
hoteli, da stopi ta zakon še 1. januarja 1967 v veljavo, zamujen. Člani stalnega 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov tudi nismo dobili še 
do sedaj obljubljenega materiala z naknadnimi pripombami k predlogu zakona. 

Prosim odgovor na naslednji dve vprašanji: 
1. Kdo je zaustavil postopek sprejemanja novega zakona o financiranju 

vzgoje in izobraževanja ter zakaj se je to zgodilo? Kdaj je dalje predvideno, 
da bo prišel ta zakon v obravnavanje Prosvetno-kulturnemu zboru. 

2. Kako bo potekalo financiranje izobraževanja v času, dokler novi zakon 
ne bo sprejet in kaj je bilo storjenega, da bo potekalo to v redu. 

Avgust Gojkovič, 
poslanec Prosvetno-kulturnega zbora 

Slovenske osnovne šole na področju občine Koper, Izola, Piran imajo do- 
datno k predmetniku pouk italijanskega jezika po 2 uri tedensko v vseh raz- 
redih I,—VIII. 
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Ob sprejemanju predmetnika smo poslanci s tega področja na zahtevo občin- 
skih skupščin in šol opozorili na to nerešeno vprašanje vse republiške odgovorne 
organe in informirali o tem tudi vas, tovariš predsednik. 

Novi predmetnik tega vprašanja ni rešil: določil je, da ne sme nihče preko- 
račiti števila ur predmetnika. Kljub temu pa je pouk italijanščine ostal v šolah. 
Obstajajo trije problemi: 

1. Število ur je večje, kot ga predpisuje predmetnik. Predmet italijanski 
jezik je tako ne le nezakonit, ampak protizakonit. Urnik osnovne šole sploh ni 
v stanju sprejeti teh ur v 6., 7. in 8. razredu (primer: 32 obveznih ur, 2 uri de- 
litve tehničnega pouka, 4 ure pevskega zbora, 2 uri dodatne pomoči, 2 uri 
gospodinjstva — praktičnega dela, 2 uri italijanski jezik = 44 ur; teden šole 
ima pa dopoldan lahko največ 36 ur). 

2. Financiranje pouka italijanskega jezika je že do sedaj bremenilo občin- 
ske proračune — dodatno. Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja 
(— predlog) pa gre prav tako mimo tega, to pomeni, da bodo še v bodoče morali 
financirati pouk italijanskega jezika proračuni občin in ne temeljna izobraže- 
valna skupnost. 

3. Ni perspektiv razvoja učnega kadra in učbenikov. 
Na zahtevo skupščin in šol ter odgovornih organov postavljam naslednje 

vprašanje: 
Ali so šole dolžne imeti pouk italijanskega jezika po 2 uri tedensko v vseh 

razredih zaradi nekih »političnih načel«, če nam najnovejša šolska zakonodaja 
tega ne dovoljuje in če tega ne bo nihče plačal? 

Tovariš predsednik, predlagamo, da se pouk italijanskega jezika z nekim 
aktom pristojnega organa (Pedagoška zveza) dovoli za to področje kot fakulta- 
tiven predmet (neobvezen predmet za občine, za šole in za učence) po 2 uri 
tedensko v višjih razredih osnovne šole. Ta pouk je lahko organiziran izven 
urnika v seminarski obliki popoldan z av dio vizualnimi modernimi metodami, 
ki so že na razpolago tudi pri nas. 

Na ta način bi bilo zadoščeno sedanjemu stanju uvedenega predmeta v 
skladu s političnimi tendencami, dana bi bila možnost prebivalcem tega področ- 
ja, da se naučijo italijanskega jezika za potrebe občevanja v italijanskem jeziku 
na narodnostno mešanem področju in bi končno bilo zadoščeno zakonodaji in 
možnostim občin in šol. 

Tak akt bi bilo treba izdati še letos. 

Franc Svetina, 
poslanec Organizacijsko-političnega zbora 

Prvo vprašanje: 
Republiški in Organizacijsko-politični zbor naše Skupščine sta 27. dec. 1965 

sprejela zakon o odškodnini za razlaščena stavbna, kmetijska in nerodovitna 
zemljišča. S spremembo1 zakona o razlastitvi so bile namreč republike poobla- 
ščene, da določijo odškodninsko tarifo tako za razlaščena kmetijska, kakor 
tudi za razlaščena (beri tudi nacionalizirana) stavbna zemljišča. 

Kar zadeva odškodnino za popolnoma razlaščena kmetijska zemljišča, doslej 
ni bilo mogoče zaznati problemov, ki bi jih ob pravilni uporabi zakonskih in 
podzakonskih določil ne bilo mogoče urediti. Položaj pa je bistveno drugačen 
glede odškodnine za popolnoma razlaščena stavbna zemljišča. Pri urejanju 
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vprašanja odškodnin za razlaščena zemljišča izhajamo nedvomno iz ustave, 
kjer je doloeno, da je razlaščenec upravičen do pravične odškodnine. Nimam 
namena razčlenjevati pojma — pravična odškodnina — praksa pa me vse bolj 
sili, da pomišljam glede enačenja pravične odškodnine s prometno vrednostjo 
razlašene nepremičnine. Temeljni zakon o prometnem davku od nepremičnin 
in pravic definira prometno vrednost kot ceno, ki bi se dala doseči za nepre- 
mičnino oziroma pravico v prostem prometu takrat, ko nastane davčna obvez- 
nost. Ni dvoma, da takšna cena ne izključuje diferecialne rente. Diferencialna 
renta pri stavbnih zemljiščih pa je tolikšna, da se sprašujem ali je odškodnina, 
ki temelji na prometni vrednosti, pravična odškodnina po načelih ustave in po 
načelih socialistične družbene ureditve. Načelo pravične odškodnine je v ustavi 
opisano kot pravica razlaščenca, vendar menim, da ne moremo dvomiti o temi, 
da mora biti tudi odškodninska obveznost koristnika razlastitve pravična. 

Ne glede na povedano pa je vprašanje odškodnin v vsakdanjem življenju 
prišlo do izraza predvsem zaradi tega, ker prometne vrednosti nepremičnin, 
predvsem stavbišč, najčešće sploh ni mogoče določiti. Ce se prometna vrednost 
manifestira v ceni, doseženi v prostem prometu, potem mora biti nepremičnina 
v prostem prometu. Za zemljišča v ožjih gradbenih okoliših pa vemo, da po 
uveljavitvi zakona o nacionalizaciji poslovnih stavb in gradbenih zemljišč, ta 
zemljišča niso v prostem prometu. Razumljivo je, da je diferencialna renta 
zemljišč v ožjem gradbenem okolišu večja od diferencialne rente zemljišč zunaj 
tega okoliša. Predpostavljena prometna vrednost zemljišč v ožjem gradbenem 
okolišu je torej večja od prometne vrednosti zemljišč zunaj njega. Za prakso 
je to pomembno zaradi naslednjega: 

Razlastitev zasebnih zemljišč za potrebe zasebne gradnje je nemogoča. Za- 
sebniki prodajajo zemljišča zunaj ožjih gradbenih okolišev po cenah, ki ne pre- 
segajo le prometne vrednosti zemljišč kot kmetijskih zemljišč, ampak presegajo 
celo višino odškodnine z vračunanim prispevkom za zemljišča v ožjem grad- 
benem okolišu pred uveljavitvijo republiškega zakona. Organi, ki so pristojni 
določiti odškodnino, ne vedo ali je primerno, da pri določitvi odškodnine za 
zemljišča v ožjih gradbenih okoliših upoštevajo raven tržnih cen zemlje zunaj 
teh okolišev ah ne. Prometne vrednosti zemljišč v ožjih gradbenih okoliših pa 
ni mogoče določiti. Posledice so očitne. Zaradi neenotne ureditve odškodnin 
nekateri posamezniki bogatijo1, nekateri pa upravičeno negodujejo, češ da je 
njihova pravica do pravične odškodnine kršena. V zakonodaji pa za vso to 
neurejenost, ki pogojuje različne špekulacije z zemljo, ni leka. 

Zaradi povedanega podpisani Franc Svetina, poslanec OPZ s skupino po- 
slancev, ki jo sestavljajo Vlado Grešnik, Stane Divjak, Vera Hlastec, Branko 
Korber in Ludvik Mah, uveljavljam svojo pravico po 102. čl. začasnega pravilnika 
OPZ in postavljam Izvršnemu svetu Skupščine SRS vprašanja, na katera naj 
odgovori skladno z določili 103. člena začasnega poslovnika OPZ na prvi seji 
zbora. 

1. Kako Izvršni svet ocenjuje uporabnost republiškega zakona o odškodnini 
za razlaščena stavbna, kmetijska in nerodovitna zemljišča? 

2. Ali Izvršni svet meni, da bi se mogel položaj na tem področju bistveno 
popraviti, če bi Skupščina SRS na podlagi 2. odstavka 1. člena zakona določila 
zgornjo mejo odškodnine, ah bi bilo potrebno spremeniti sam zakon? 

3. Ali je Izvršni svet že zavzel svoje stališče do osnutka zveznega zakona o 
razlastitvi in kakšno je njegovo stališče? 
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4. Kaj je po mnenju Izvršnega sveta treba storiti, da se vprašanje odškod- 
nine vsaj začasno primerneje uredi in kaj je treba storiti za dokončno ureditev 
tega vprašanja? 

Drugo vprašanje: 

Republiški zbor in Organizacijsko-politični zbor Skupščine SRS sta na 
svojih sejah, dne 12. marca 1965 sprejela zakon za izvedbo odprave okrajev 
v SR Sloveniji. Omenjeni zakon med drugim predpisuje tudi postopek o prenosu 
premoženja ter premoženjskih pravic in obveznosti okrajev. Zakon v 8. in 9. 
členu določa naslednje: 

8. člen 

Upravne stavbe, inventar, potrošni material ter drugo premoženje okraja 
(rekreacijski objekti, stanovanja, razpolagalne pravice glede stanovanj itd.) se 
obenem s pravicami in obveznostmi, ki so zvezane s tem premoženjem, razdelijo 
na zainteresirane občine, zavode in druge organizacije. Ne glede na določbe 
prejšnjega odstavka prevzame sredstva, ki so jih uporabljali organi državne 
varnosti, republiški sekretariat za notranje zadeve. 

Razdelitev premoženja iz prvega odstavka izvrši posebna komisija, ki jo 
imenuje predsednik okrajne skupščine. 

9. člen: 

Obveznosti okraja iz danih garancij, obveznosti iz investicijskih posojil in 
druge obveznosti okraja, ki se ne morejo razdeliti po> določbah prejšnjega člena, 
se prenesejo na prizadete občine in SR Slovenijo s posebnim aktom Skupščine 
SR Slovenije. Predlog tega prenosa pripravi komisija, ki jo imenuje Izvršni svet. 

Četudi je od uveljavitve ustavnega zakona o odpravi okrajev v SR Slo- 
veniji in od uveljavitve zakona za izvedbo odprave okrajev v SR Sloveniji mi- 
nulo že poldrugo leto, Skupščina še vedno ni sprejela ustreznega akta po 9. členu 
zakona za izvedbo odprave okrajev. Posledice te opustitve so že očitne. Ker 
Skupščina ni sprejela ustreznega akta, je zavezanec plačila anuitet, ki so že 
zapadle in bodo še zapadle v letu 1966, še vedno neznan. Posojilodajalci so 
nedvomno oškodovani, ker ne vedo za dolžnika in obstoja celo domneva, da bodo 
prisiljeni tožiti republiko, če bodo hoteli uveljaviti svojo pravico. Pri Višjem 
gospodarskem sodišču v Ljubljani trenutno teče pravda preko 74 milijonov 
starih din med občino Celje in kreditno banko Celje. Ne glede na izhod pravde, 
bo ena od pravdnih strank morala nositi stroške, ki jih je slej ko prej šteti za 
posledico odlašanja Izvršnega sveta in Skupščine SRS z izdajo akta po 9. členu 
zakona. 

Glede na povedano podpisani uveljavljam svojo pravico po 102. členu za- 
časnega poslovnika zbora in postavljam Izvršnemu svetu vprašanja, na katera 
naj odgovori skladno s 103. členom začasnega poslovnika na seji zbora. 

1. Kaj je preprečilo Izvršnemu svetu oz. komisiji, ki jo je imenoval, da ni 
predložila Skupščini v razpravo in odločanje akta o razdelitvi obveznosti okra- 
jev po 9. členu zakona za izvedbo odprave okrajev v SR Sloveniji? 

2. Kdo je po mnenju Izvršnega sveta, kolikor Skupščina ustreznega akta 
skoraj ne bo sprejela, zavezan na plačilo v letu 1966 zapadlih anuitet za* tista 
posojila okrajev, ki niso bila razdeljena oziroma prenesena po 8. členu zakona? 
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Mileva Veren, 
poslanka Organizacijsko-političnega zbora 

Na zasedanjih našega zbor je bilo ob razpravah o delu občinske uprave in 
organizaciji sodišč načeto tudi vprašanje ureditve službe pravne pomoči. 

Vprašanje urejanja pravne pomoči občanom se pojavlja na terenu, saj 
služba pravne pomoči dejansko ni urejena. 

V zvezi s tem bi želela odgovor na naslednje vprašanje: 
»Ali se že pripravljajo zakoni o ureditvi službe pravne pomoči v zveznem 

in republiškem merilu? 
Kako daleč so te priprave in kdaj predvidoma bodo zakoni pripravljeni 

za sprejem in uveljavitev?« 

Peter Mravljak, 
poslanec Organizacijsko-političnega zbora 

Prosim, da mi predstavnik Izvršnega sveta SRS na prihodnji seji odgovori 
na naslednje poslansko vprašanje: 

1. Kaj je z izgradnjo tovarne sulfatne celuloze in natrom papirja v Otiškem 
vrhu pri Dravogradu? 

2. Od kod sredstva za dokončno izgradnjo še ne začete tovarne in kdo bo 
odplačeval anuitete od najetih in že porabljenih kreditov? Zanima me, koliko 
družbenih sredstev je bilo v tovarno že vloženih in zakaj vse so' bila porabljena 
ter koliko ljudi je bilo in je še vedno zaposlenih pri tovarni v izgradnji? 

3. Veliko razprav je med strokovnjaki o pomanjkanju surovin, to- je lesnih 
mas za takšno tovarno, ko vemo, da že obstoječe predelovalne zmogljivosti 
težko v celoti založimo s potrebnimi surovinami, mnoge so v fazi rekonstrukcije 
in bodo v prihodnje potrebovale neprimerno več lesnih mas za predelavo' kot 
doslej. 

Ali bo potem še dovolj lesa za predelavo' v tovarni sulfatne celuloze in natro 
papirja? 

4. Obstoječa dokumentacija zlasti ekonomski izračuni so bili narejeni v času 
pred reformo (ekstenzivnega gospodarjenja), zato je vprašanje njihove realnosti 
v zaostrenih pogojih gospodarjenja. 

Inž. Marjan Tepina, 
poslanec Organizacijsko-političnega zbora 

Opirajoč se na 178. člen ustave SR Slovenije, si dovoljujem obrniti se na 
Izvršni svet Skupščine SRS z dvemi vprašanji: 

1. Kaj je storil Izvršni svet za to, da bi se v SR Sloveniji dosledno izvajala 
stanovanjska reforma, predvsem pa njen glavni predpis — temeljni zakon o 
ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov (Ur. 1. 
SFRJ, št. 34/65); 

2. kaj je storil Izvršni svet za to, da ne bi prišlo do neenakopravnosti 
občanov pred le-tem zakonom? 

Prosim za odgovor na prvi seji Organizacijsko-političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije. 
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Tone Florjančič, 
poslanec Organizacijsko-političnega zbora 

»•Delo« je 16. 11. 1966 prineslo naslednjo vest: 
Na podlagi odloka državnega sekretariata za narodno obrambo se bo število 

rekrutov, ki služijo vojaški rok na področju svoje republike (armijske oblasti), 
povečalo za 20'%. S tem se bo izboljšala kvalifikacijska struktura enot, sistem 
prilagajanja armade narodni obrambi in povečala pripravljenost armade ter 
povezava armade z ljudstvom. Vojaki, ki bodo služili vojaški rok v svoji repu- 
bliki, ne morejo biti v enotah ali ustanovah JLA na področju občine, kjer imajo 
stalno bivališče. 

V zvezi s tem prosim Republiški sekretariat za narodno obrambo za odgovor 
na naslednja vprašanja: 

1. Kakšen odstotek je bil že do sedaj v veljavi? 
2. Zakaj se bo število rekrutov, ki bodo služili vojaški rok na področju svoje 

republike, povečalo le za 20fl/o. Zakaj ta odstotek ni večji, kje so vzroki, da ne 
pride do ustreznejšega povečanja števila tistih, ki bodo služili vojaški rok v 
svoji republiki. Zakaj se ta vprašanja ne rešujejo hitreje in v skladu z našim 
razvojem? 

3. Kakšen bo način izbora rekrutov iz Slovenije za služenje vojaškega roka 
v Sloveniji: 

— kdo bo postavljal kriterije in kakšni bodo ti kriteriji? 
   s čim se bo zagotovila objektivnost pri izboru oziroma kako se bo 

onemogočilo subjektivno odločanje, razne intervencije itd. 
4. Kakšna so in v čem se kažejo prizadevanja Republiškega sekretariata za 

narodno obrambo, da se služenje vojaškega roka skrajša oziroma prilagodi 
minimumu, ki je potreben, da se občan usposobi za potrebe narodne obrambe. 

Jože Kert, 
poslanec Organizacijsko-političnega zbora 

1. Kaj je sekretariat za finance SR Slovenije v letu 1966 ukrenil za objek- 
tivnejša merila proračunske potrošnje družbeno-političnih skupnosti — pred- 
vsem občin v smislu I. poglavja 10. odstavka resolucije VI. kongresa SZDL, 
sprejeta 7. aprila 1966 in na podlagi sklepov III. plenuma CK ZKJ točka 9. 
z dne 11. marca 1966? 

2. Čemu se tako počasi sprejemajo predpisi o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v letu 1967? 

Obrazložitev: KI. Glede proračunskih dohodkov posameznih občin 
je ob sprejemanju proračunov med odborniki občinskih skupščin mnogo kritike. 
Ali je sploh primerno, da je 39 izmed 62 občin v SR Sloveniji takih, ki dobivajo 
dopolnilna sredstva. Ali je prav, da se proračunska potrošnja na prebivalca po 
podatkih o proračunih v SR Sloveniji giblje od 1500 ND v občini Ljubljana- 
Center in pade na 307 ND pri občini Lendava. Kdo more zagovarjati raz- 
merje 1:5. 

Kako je moči utemeljiti dejstvo, da je proračun občine Ravne na Koroškem 
pod republiškim poprečjem za 73 ND, medtem ko je republiško poprečje 484 ND 
pa je v občini Ravne samo 411 ND na prebivalca občine. 

Če pogledamo razmerje, ustvarjen narodni dohodek nasproti proračunu 
občine v že omenjenih podatkih, ugotovimo, da ima občina Ravne izmed vseh 
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62 občin v SR Sloveniji le 5 °/o proračunskih sredstev od ustvarjenega narodnega 
dohodka. To je hkrati najnižji procent v republiki, medtem ko je republiško 
poprečje 7,3 %>. 

Ker izvajamo gospodarsko reformo, popolnoma razumem potrebo usklajene 
proračunske potrošnje z rastjo narodnega dohodka. 

Ne morem pa razumeti očitne zapostavljenosti nekaterih občin v prora- 
čunski potrošnji. 

Ali ni tudi v proračunih družbeno-političnih skupnosti potrebna gospo- 
darska reforma in objektivizacija proračunske potrošnje? Ali bodo spet zaman 
priporočila VI. kongresa SZDL in III. plenuma CK ZKJ? 

K 2. Ob koncu vsakega leta na hitro sprejemamo razne predpise. Ah ni 
dovolj časa, da se skozi vse leto temeljito seznanimo s stanjem, v kakršnem simo, 
in na podlagi tega v pravem času sprejemamo ustrezne zakone. Le tako bi lahko 
nižje družbeno-politične skupnosti — občine si. 1. 1967 normalno poslovale. 
Ali ni v nasprotju z ustavo, da se proračuni po občinah sprejemajo za nazaj. 
Tako stanje pri sprejemanju proračunov je hkrati nenormalno. 

POROČILO 
o obravnavi materialnega poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja 

delavcev in zdravstvenih zavodov v letu 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora je na sejah dne 19. 9., 26. 9. in 
4. 11. 1966 obravnaval analizo poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja 
delavcev za I. polletje 1966, poročilo o skladih socialnega zavarovanja delavcev 
za obdobje januar—september 1966, akcijski program za ukrepe na področju 
zdravstvenega varstva in prikaz materialnega poslovanja zdravstvenih zavodov 
v I. polletju 1966 z oceno poslovanja do konca leta 1966. 

Iz razprave, v kateri so poleg članov odbora sodelovali tudi dr. Ruža Še- 
gedin, predsednik Socialno-zdravstvenega zbora, Matija Nadižar, poslanec 
Socialno-zdravstvenega zbora, Franc Leben, poslanec Republiškega zbora, Majda 
Gaspari, član Izvršnega sveta, Stane Selih, republiški sekretar za zdravstvo in 
socialno varstvo, Erna Podbregar, republiški sekretar za delo, Ignac Nagode, 
predsednik IO Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
Slovenije, dr. Saša Cvahte, direktor Zavoda SRS za zdravstveno varstvo, dr. 
Dušan Mis, direktor Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana in Dušan Tratnik,, 
sekretar Skupnosti zdravstvenih zavodov Slovenije, izhajajo naslednje ugoto- 
vitve, mnenja in predlogi: 

Samoupravni organi komunalnih skupnosti in zavodov za socialno zava- 
rovanje ter zdravstvenih zavodov, zlasti pa zdravstveni centri so si prizadevali 
v mejah danih možnosti realizirati v začetku leta sprejeto stališče, da se morajo 
izdatki gibati v okviru dohodkov skladov zdravstvenega zavarovanja. To stališče 
ponekod ni bilo dosledno realizirano, deloma iz subjektivnih, deloma iz objek- 
tivnih razlogov. Zato izkazujejo konec septembra vsi razen enega sklada pri- 
manjkljaj v višini ca. 3,3 mild. S din. Najvišje primanjkljaje imajo skladi zdrav- 
stvenega zavarovanja Ljubljana, Kranj in Ravne na Koroškem. Primanjkljaj 
se je zlasti povečal v mesecu septembru in sicer za 673 mio S din, od česar 
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odpade samo na sklad zdravstvenega zavarovanja Ljubljana ca. 427 mio S din. 
Znaten porast izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja v mesecu septembru 
gre v pretežni meri na račun povečanja izdatkov za zdravstveno varstvo. Tako 
so znašali ti izdatki junija ca. 4,12 mild. S din, julija 4,17 mild. S din, avgusta 
4,12 mild. S din, septembra pa 4,89 mild. S din, medtem ko so izdatki za nado- 
mestila in druge denarne dajatve znašali v posameznih navedenih mesecih ca. 
2 mild. S din. Analiza poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja za obdobje 
9 mesecev pa kaže, da se izdatki za zdravstveno varstvo gibljejo v mejah plani- 
ranih (75,4 ®/o), medtem ko so izdatki za denarne dajatve, oziroma stroški za 
rehabilitacijo porasli nad predvidevanji (76,7 %>, oziroma 91,2%), čeprav se je 
stalež bistveno zmanjšal. 

Najbolj kritična situacija je v komunalni skupnosti Novo mesto, Ravne na 
Koroškem in Kranj, saj znaša primanjkljaj ob koncu septembra 13a/o, 12,5 '%> 
oziroma 10 ^/o od celotnega dohodka teh skladov za obdobje 9 mesecev. 

Skladi zdravstvenega zavarovanja imajo dejansko višji primanjkljaj, kot 
izhaja iz poročila. Upoštevati je namreč treba, da znaša odstotek dodatnega 
prispevka nasproti osnovnemu v povprečju 25,6 %, v posameznih skupnostih pa 
skoraj 29 lo/o (Koper). Sredstva, zbrana z dodatnim prispevkom nad dopustno 
mejo znašajo v merilu republike ca. 500 mio S din, kar bodo morali skladi vrniti 
delovnim organizacijam. Pri oceni primanjkljaja je torej treba upoštevati tudi 
ta znesek. Ker znaša odstotek dodatnega prispevka nasproti osnovnemu pri- 
spevku v komunalni skupnosti Gorica 27,3 %>, ima torej tudi ta skupnost de- 
jansko' primanjkljaj, ne pa presežek. 

Bo' primanjkljajev v posameznih komunalnih skupnostih je prišlo zato, ker 
se dohodki ne realizirajo' skladno s predvidevanji, oziroma so' izdatki večji od 
pričakovanih. Porast osebnih dohodkov v merilu republike je bil preveč optimi- 
stično ocenjen, pa tudi nekatere komunalne skupnosti, ki so planirale nižji porast 
osebnih dohodkov od republiškega povprečja, so ga previsoko' ocenile. Tako 
so na primer na območju komunalne skupnosti Celje porasli osebni dohodki do 
septembra 1966 le za 13'°/». Na izpad dohodka skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja pa močno' vpliva dejstvo', da se v osnovo za obračunavanje prispevkov 
socialnega zavarovanja ne vštevajo tudi osebni dohodki ustvarjeni iz dopol- 
nilnega in honorarnega dela. Delovne organizacije namreč v vse večji meri 
uvajajo te oblike dela, ker se s tem zmanjšujejo' njihove obveznosti. 

Ker so' se z novelo temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju zmanj- 
šale obveznosti skladov zdravstvenega zavarovanja, je pričakovati, da se bodo 
primanjkljaji do konca leta zmanjšali. Nekatere komunalne skupnosti bodo 
primanjkljaje lahko krile s sredstvi rezervnih skladov, nekaterim pa rezervna 
sredstva verjetno ne bodo zadoščala. Samoupravni organi komunalnih skupnosti 
si morajo tudi v prihodnje v tesnem sodelovanju z zdravstveno službo- in zdrav- 
stvenimi centri prizadevati za uskladitev potrošnje na področju zdravstvenega 
zavarovanja z materialnimi zmogljivostmi družbe oziroma za to, da v prihodnjem 
letu ne bi bilo potrebno predpisati izrednega prispevka. 

Iz dosedanjega materialnega poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja 
lahko zaključimo, da se zdravstveno zavarovanje vključuje v izvajanje gospo- 
darske reforme. Značilno je, da se ta potrošnja v Sloveniji giblje znatno bolj 
umerjeno kot v jugoslovanskem merilu. Pri ocenjevanju uspehov vključevanja 
zdravstvenega zavarovanja v reformo pa je treba upoštevati, da ob pričetku 
izvajanja reforme niso bila in tudi še danes niso razčiščena nekatera sistemska 
vprašanja kot npr. vloga delovnih organizacij in zavarovancev pri izvajanju 
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zdravstvenega zavarovanja, obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja, razšir- 
jena reprodukcija v zdravstvu itd. Rešena pa tudi niso nekatera ključna vpra- 
šanja na področju zdravstvenega varstva kot npr.: financiranje zdravstvene 
službe, realna vrednost zdravstvenih storitev, standardi in normativi v zdrav- 
stvu itd. 

Ob analiziranju in ocenjevanju gibanja potrošnje na področju zdravstvenega 
zavarovanja je treba upoštevati dejstvo, da smo v preteklih letih zavestno pre- 
našali na sklade zdravstvenega zavarovanja obveznosti proračunov. Proračuni 
so bili leta 1956 udeleženi pri financiranju zdravstvenega varstva s 23 %>, leta 
1964 pa samo še s 4,3'%. V letošnjem I. polletju so se izdatki za zdravstveno 
varstvo iz občinskih proračunov v naši republiki zmanjšali za 30 %>>, medtem 
ko so se v jugoslovanskem merilu povečali za 22 %>. 

Pri obravnavanju problematike zdravstvenega zavarovanja bi bito treba 
v prihodnje v večji meri analizirati odnose med izdatki za nadomestila in druge 
denarne dajatve ter izdatki za zdravstveno varstvo, nivo zdravstvenega varstva, 
odnose med zdravstveno službo in skladi zdravstvenega zavarovanja, odnose med 
skladi in delovnimi organizacijami ter zavarovanci, kot pa le usklajenost po- 
trošnje z družbenimi zmogljivostmi. 

Kritično je bilo ocenjeno dejstvo, da se ne realizirajo stališča, ki jih je 
glede zdravstvenega zavarovanja sprejel odbor oziroma zbor in sicer: krepitev 
samouprave na področju zdravstvenega zavarovanja, ločeno obravnavanje 
zdravstvenega od dolgoročnega zavarovanja v pogledu formiranja dohodkov in 
odprava zveznega limita. Povsem v nasprotju s prvim stališčem je, da predla- 
gatelj zakonskega predloga o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev pri pripravi tega 
predloga ni niti konzultiral samoupravnih organov zdravstvenega zavarovanja, 
ki so odgovorni za izvajanje zdravstvenega zavarovanja. Stališča do omenjenega 
zakonskega predloga bo odbor podal v posebnem poročilu. 

Skladno s stališčem Socialno-zdravstvenega zbora, sprejetim na seji dne 
28. junija 1966, •—• da omenjene materialne zmogljivosti družbe in kritični 
materialni položaj skladov terja, da posvetimo' vso skrb racionalnejši potrošnji 
na področju zdravstvenega zavarovanja in da Izvršni svet čimprej pripravi pred- 
loge ustreznih ukrepov ter jih predloži Skupščini, — je Izvršni svet predložil 
Skupščini akcijski program ukrepov na področju zdravstvenega varstva. Cilj 
teh ukrepov je stabilizacija oziroma racionalizacija potrošnje na področju zdrav- 
stvenega varstva. Odbor je v načelu pozitivno ocenil ta akcijski program, menil 
pa je, da ne bi smeli obravnavati potrošnje zdravstvenega varstva le z vidika 
skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev, temveč tudi s strani ostalih plač- 
nikov zdravstvenega varstva, in sicer občin, delovnih organizacij in skladov 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. Glede izvajanja akcijskega programa, je 
odbor kritično ocenil dejstvo, da se naloge ne izvajajo v dogovorjenih rokih. 

Ukrepi, ki jih je sprejela zvezna skupščina za racionalizacijo potrošnje na 
področju zdravstvenega zavarovanja, imajo razen pozitivnih tudi nekatere izra- 
zito negativne posledice1, zlasti glede zdravljenja v naravnih zdraviliščih. To 
zdravljenje je namreč onemogočeno tudi tistim bolnikom, katerih zdravstveno 
stanje terja zdraviliško zdravljenje kot nadaljevanje bolniškega zdravljenja 
oziroma medicinske rehabilitacije oziroma tistim, pri katerih pomeni to zdrav- 
ljenje edini uspešen način zdravljenja. Samoupravni organi socialnega zava- 
rovanja in zdravstvena služba so s premajhno odgovornostjo iskali rešitve, 
da bi zavarovanci tudi v novih pogojih koristili ta vir zdravstvenega varstva. 
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Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev je reali- 
zirala stališče zbora glede sistema zdravstvenega pozavarovanja. 

Finančni položaj skladov zdravstvenega zavarovanja se odraža na mate- 
rialnem poslovanju zdravstvenih zavodov. Finančni položaj zdravstvenih za- 
vodov je namreč najbolj kritičen prav v tistih komunalnih skupnostih, kjer je 
finančno stanje skladov najbolj pereče. Pokazatelja, da je od skupnega števila 
zdravstvenih zavodov uspešno zaključilo polletno poslovanje 85,5 °/o zdravstvenih 
zavodov, ne smemo preoptimistično ocenjevati, saj so to zdravstveni zavodi 
dosegli z znatnim angažiranjem lastnih skladov. Materialno stanje zdravstvenih 
zavodov je mnogo bolj kritično, kot je razvidno iz poročila sekretariata. Dejstvo, 
da so terjatve zdravstvenih zavodov porastle za 33 '°/o, obveznosti za 67 %, da je 
v zdravstvu izredno pereč problem obratnih sredstev, kaže na resnost finančnega 
položaja zdravstvenih zavodov. Nekateri zdravstveni zavodi so že postali ne- 
likvidni in omejujejo svoje dejavnosti. Kritični položaj se bo še bolj zaostril 
proti koncu letošnjega in v začetku prihodnjega leta, saj se ocenjujejo, da bodo 
zavodi razpolagah s polovico manjšimi skladi kot konec lanskega leta. 

Glede reševanja najbolj perečih problemov na področju zdravstvenega var- 
stva, ki zavirajo hitrejše vključevanje zdravstvene službe v reformo, je odbor 
in zbor že večkrat sprejel jasna stališča. Ugotavlja pa, da se ta stališča ne 
izpolnjujejo, oziroma prepočasi. Socialno-zdravstveni zbor je na seji dn? 24. maja 
1966 ponovno poudaril, da se je treba odločneje zavzeti za smotrnejšo organi- 
zacijo zdravstvene službe na širših območjih in za funkcionalno integracijo 
zdravstvenih zavodov, da je treba izoblikovati tak sistem financiranja zdrav- 
stvenih zavodov, katerega realizacija bo zagotovila oblikovanje dohodka po delu 
in izdelati taka merila za vrednotenje zdravstvenega dela, da bo' možna pri- 
merjava potrošnje med zdravstvenimi zavodi. 

V pogledu funkcionalne integracije zdravstvene službe so bili doseženi 
skromni rezultati. Krivda za to zadene na eni strani zdravstveno službo, na 
drugi strani pa tudi družbeno-politične skupnosti, ki posvečajo organizaciji 
zdravstvene službe premajhno pozornost. Značilno za zadnje obdobje je, da se 
občine za probleme zdravstvenega varstva in zdravstvene službe v premajhni 
meri zanimajo. Tudi zdravstveni centri na, nekaterih območjih v pogledu 
funkcionalne integracije niso odigrali svoje vloge. Zato je nujno, da se pospeši 
izdelava predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstveni službi, ki naj 
reši najbolj aktualna vprašanja s področja organizacije zdravstvene službe in 
jasneje določi status zdravstvenih centrov. Napori za racionalizacijo' potrošnje 
na področju zdravstvenega varstva ne bodo rodili večjih uspehov, če ne bo 
izvedena funkcionalna integracija zdravstvenih zavodov in če ne bomo dosegli 
večje odgovornosti zdravstvenih delavcev za to potrošnjo. 

Še vedno obstajajo različni sistemi financiranja zdravstvene službe (pav- 
šalen odkup programa, financiranja storitev, participacija na dohodku sklada). 
Obstoj različnih sistemov povzroča določene probleme v financiranju zdravstvene 
službe, obstoječi sistemi pa tudi ne stimulirajo zdravstvene službe k racional- 
nejšemu poslovanju. Tako stanje nujno terja, da Skupnost zdravstvenih zavodov 
v sodelovanju z zdravstvenimi centri čimprej sprejme ukrepe za realizacijo 
stališč o zagotovitvi enotnega sistema financiranja zdravstvene službe. Da bi 
lahko primerjali delo zdravstvenih zavodov, bi bilo treba čimprej izdelati pri- 
merjalne elemente vrednotenja zdravstvenega dela. 

Kljub temu, da je Socialno-zdravstveni zbor na seji dne 28. junija 1966 
sprejel stališče, da Izvršni svet in Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
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varstvo poskrbita, da bo Republiški zdravstveni center še v letošnjem letu 
izdelal normative in standarde, ta naloga letos ne bo realizirana. 

Financiranje preventive se v vse večji meri prenaša na sklade zdravstvenega 
zavarovanja, ker občine zadevnih obveznosti zaradi pomanjkanja proračunskih 
sredstev minimalno oziroma sploh ne izpolnjujejo. Tako npr. občine na območju 
Koroške in komunalne skupnosti Nova Gorica letos ne financirajo več preven- 
tive, čeprav so v prejšnjih letih za to dejavnost namenjale relativno velika 
sredstva. Glede izvajanja in financiranja preventive obstajajo' na terenu raz- 
lična stališča, kar močno škoduje tej že tako zapostavljeni dejavnosti. Zato je 
treba v tem pogledu sprejeti enotna in jasna stališča. Zmanjševanje sredstev 
za zdravstveno varstvo nikakor ne bi smelo imeti za posledico ukinitev oziroma 
zmanjšanje obsega določenih preventivnih dejavnosti, ki so za izboljšanje zdrav- 
stvenega stanja prebivalstva izredno pomembne. Po uvedbi gospodarske reforme 
tudi gospodarske organizacije v vse manjši meri financirajo preventivno dejav- 
nost. Večje razumevanje za to dejavnost imajo samo tiste organizacije, ki imajo 
svoje obratne ambulante in so doumele pomen te dejavnosti za dvig produktiv- 
nosti zaposlenih. 

Kritični materialni položaj zdravstvenih zavodov zaostruje še dejstvo, da 
občine v vse večji meri prenašajo obveznosti glede plačevanja anuitet na zdrav- 
stvene zavode. Zato je bil odbor mnenja, da bi moral Izvršni svet o vprašanju 
razširjene reprodukcije v zdravstvu razpravljati s predsedniki občinskih skupščin 
in rešiti ta problem. 

Poseben problem so dvojne cene zdravstvenih storitev, ki so značilne pred- 
vsem za bolnišnično službo. Ta problem je v tem, da zaračunavajo zdravstveni 
zavodi za zavarovance z območja njihove skupnosti zdravtsvene usluge po 
nižjih, za zavarovance iz drugih skupnosti pa po višjih cenah. Ta problem naj 
pristojni republiški činitelji proučijo in sprejmejo' ustrezne rešitve. 

Problem obratnih sredstev v zdravstvenih zavodih se je v letošnjem letu 
še bolj zaostril, ker so poleg skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov tudi 
glavni plačniki — skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev v zamudi s pla- 
čilom. Nekateri zdravstveni zavodi so v težnji, da bi pospešili obračanje obratnih 
sredstev, začeli izstavljati račune skladom zdravstvenega zavarovanja v krajših 
rokih (na 14 oziroma 10 dni namesto dosedanjih 30 dni). Pri nekaterih zavodih 
pa tak ukrep ne bi bil učinkovit, ker plačniki niso v stanju poravnati računov 
niti v mesečnem roku. Zaradi pomanjkanja obratnih sredstev imajo nekateri 
zdravstveni zavodi tudi velike težave z rednim izplačevanjem osebnih dohodkov. 
Zdravstveni zavodi imajo minimalne možnosti za najemanje kreditov za obratna 
sredstva. Kreditni pogoji so zelo neugodni, saj banke odobravajo v večini pri- 
merov le občasne premostitvene kredite za izplačilo osebnih dohodkov ob soraz- 
merno visoki obrestni meri. Za normalno poslovanje bi bilo nujno potrebno 
zdravstvenim zavodom omogočiti najemanje kreditov za obratna sredstva pod 
ugodnejšimi kreditnimi pogoji. 

Da bi pravočasno sklenili pogodbe za prihodnje leto, je potrebno izoblikovati 
do konca leta jasna stališča glede sklepanja pogodb med komunalnimi skup- 
nostmi socialnega zavarovanja in zdravstvenimi zavodi. 

Za rešitev obravnavane problematike bo odbor pripravil stališča in jih 
predložil zboru. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Dolfeta Vojska. 

St.: 022-65/66 
Ljubljana, 9. 11. 1966 
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Odbor za delo in socialno zavarovanje ter odbor za 
zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora sta na 
skupni seji, dne 22. novembra 1966 obravnavala problematiko stanja skladov 
zdravstvenega zavarovanja in poslovanja zdravstvenih zavodov. 

Odbora sta, na osnovi vsestranske proučitve poročil in analiz, ki sta jih 
Skupščini SR Slovenije predložila Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno 
varstvo ter Republiški zavod za socialno zavarovanje in ob upoštevanju stališč 
Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije 
ugotovila, da se izdatki skladov zdravstvenega zavarovanja ne gibljejo v okviru 
dohodkov, predvsem pa ne v okviru sprejetih družbenih dogovorov. Ob koncu 
meseca septembra so znašali primanjkljaji vseh skladov zdravstvenega zava- 
rovanja delavcev približno 3,3 milijarde S din. Ta primanjkljaj bi bil še večji, 
če ne bi nekatere komunalne skupnosti socialnega zavarovanja predpisale do^- 
datnega prispevka nad dopustno mejo. Odbora sta ugotovila, da je najbolj 
kritično stanje v komunalnih skupnostih Novo mesto, Ravne na Koroškem in 
Kranj, kjer znaša primanjkljaj za obdobje devetih mesecev od 10 % do 13,5 °/o 
celotnega dohodka sklada. Do takih neskladnosti med gibanjem dohodkov in 
izdatkov, ki bodo do konca leta povzročili take primanjkljaje, da jih bo možno 
v večini komunalnih skupnosti kriti le z izčrpanjem vseh razpoložljivih re- 
zervnih skladov in v nekaterih primerih celo šele s predpisovanjem izrednih 
prispevkov, je prišlo kljub določeni umiritvi potrošnje na področju zdravstve- 
nega zavarovanja in zdravstvenega varstva. 

Izpad dohodkov je posledica manjšega porasta osebnih dohodkov od predvi- 
denega, manjše osnove za obračunavanje prispevkov in tudi zmanjšanja števila 
zavarovancev. Tudi delovne organizacije se v precejšnji meri usmerjajo- v zapo- 
slovanje delavcev na nepopoln delovni čas, s čimer se seveda zmanjšujejo 
njihove obveznosti iz naslova plačevanja prispevkov. 

Odbora sta ugotovila, da so bila prizadevanja samoupravnih organov so- 
cialnega zavarovanja, zdravstvenih centrov in zdravstvenih zavodov pri uskla- 
jevanju izdatkov za zdravstveno zavarovanje z našimi materialnimi zmoglji- 
vostmi, kljub določenim pozitivnim premikom, še vedno premajhna, da bi se 
lahko izpolnile zahteve, ki jih postavlja gospodarska reforma. Samoupravni 
organi socialnega zavarovanja niso dovolj odgovorno spremljali delo in poslo- 
vanje službe socialnega zavarovanja, zaradi česar ta ni vedno dosledno upo- 
števala sklepov teh organov. Tudi zdravstveni centri in zdravstveni zavodi so 
premalo storili v pogledu funkcionalne integracije zdravstvene službe in progra- 
miranja zdravstvenega varstva, predvsem v pogledu racionalizacije službe. Isto 
velja tudi za družbeno-politične skupnosti in družbeno-politične organizacije, 
ki vprašanju organizacije zdravstvene službe niso posvečale zadostne pozornosti. 
Se posebej sta odbora negativno ocenila delo republiškega zdravstvenega centra, 
ki kljub že sprejetimi sklepom še vedno ni izdelal normativov in standardov 
ter analiziral strukturo cene za zdravstvene storitve. To dejstvo ima za posle- 
dico, da se v zdravstvu še ni uveljavil tak sistem dohodka, ki naj bi zdravstvene 
zavode stimuliral za učinkovito in kvalitetno, vendar cenejše delo. V tej zvezi 
je bilo še posebej ugotovljeno, da se zdravstveni zavodi v premajhni meri za- 
vzemajo za bolje izkoriščanje kapacitet, kadrov in opreme ter za usklajevanje 
programov dela. 

Ugotovljeno je, da medicinski študij in sistem postdiplomskega izpopolnje- 
vanja (neustrezen staž, prekratka doba usposabljanja v hospitalih) ne usposab- 
ljajo dovolj mlade zdravnike za terensko delo. Zato v vse prevelikem številu 
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pošiljajo bolnike k specialistom in v bolnišnice. Na drugi strani pa specialistična 
služba vse preveč jemlje pravice zdravniku splošne prakse s področja posamezne 
specialnosti, kar povečuje stroške samega zdravljenja in povzroča nepotrebne 
potne stroške. To nujno zahteva, kot se je v Skupščini SR Slovenije že večkrat 
poudarilo, spremembo dosedanjega sistema študija na medicinski fakulteti in 
sistema staža. 

Nerešeni problemi na področju zdravstvenega varstva, kot so organizacija 
in financiranje zdravstvene službe, programiranje zdravstvenega varstva, stan- 
dardi in normativi, izkoriščenost kapacitet, opreme, kadrov in podobno, se 
negativno odražajo na finančnem stanju zdravstvenih zavodov in skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja. Odbora sta bila mnenja, da je finančno stanje že v mnogih 
zdravstvenih zavodih kritično, saj so nekateri postali že nelikvidni in omejujejo 
svoje dejavnosti (zobozdravstvo, preventiva). To kritično stanje zaostrujejo še 
občinske skupščine, ki prenašajo obveznosti plačevanja anuitet in financiranje 
preventivne zdravstvene dejavnosti na sklade zdravstvenih zavodov oziroma na 
sklade zdravstvenega zavarovanja. 

Tudi problem obratnih sredstev se je v letošnjem letu še bolj zaostril, saj so 
poleg skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov v zamudi s plačilom tudi 
glavni plačniki, to je skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev. 

Glede na gornje ugotovitve sta bila odbora mnenja, da je treba z večjo 
odgovornostjo in odločnostjo poskrbeti za čimprejšnjo realizacijo od Izvršnega 
sveta Skupščine SRS že sprejetih sklepov iz akcijskega programa, ukrepov za 
zagotovitev boljše organizacije in racionalnejše potrošnje na področju zdrav- 
stvenega zavarovanja ter varstva. Odbora nadalje predlagata, da naj Izvršni 
svet čimprej predloži Skupščini SRS še druge ukrepe, ki naj zagotovijo bolj 
intenzivno vključevanje zdravstvenega zavarovanja v gospodarsko reformo. 
Zlasti naj bi Izvršni svet temeljito proučil v sodelovanju s strokovnimi organi 
razvoj zdravstvenega varstva za prihodnje obdobje in na tej osnovi predlagal 
republiški program zdravstvenega varstva in program mreže zdravstvenih 
zavodov. 

Ko sta odbora razpravljala o dosedanji vlogi občanskih skupščin na področju 
zdravstvene službe in zdravstvenega varstva, sta poudarila, da. morajo skupaj z 
družbenimi političnimi organizacijami močneje in s konkretnimi odločitvami 
podpreti prizadevanja zdravstvenih centrov in zdravstvenih delavcev za izbolj- 
šanje organizacije zdravstvene službe v smeri funkcionalne oziroma fizične 
integracije in dosledno izpolnjevati svoje obveznosti do financiranja preventivne 
zdravstvene dejavnosti kot tudi do razširjene reprodukcije v zdravstvu. Skupaj 
s komunalnimi skupnostmi naj občinske skupščine tudi bolj aktivno^ kot doslej 
sodelujejo v pripravah za sklepanje pogodb med zdravstvenimi zavodi in skup- 
nostmi socialnega zavarovanja za prihodnje leto. 

Odbora sta bila mnenja, da je odrejanje deleža narodnega dohodka za po- 
trebe zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva skozi prispevno 
stopnjo in nadaljnje racionaliziranje potrošnje v okviru tako odmerjenih sredstev 
neposredno povezano s sočasnim učinkovitim reševanjem zgoraj nakazanih pro- 
blemov in nalog. 

Št.: 022-65/66 
Ljubljana, 25. 11. 1966 
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PREDLOG ZAKONA 
o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka 

za zdravstveno zavarovanje delavcev 

(Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije) 

1. člen 

Stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, ki jo 
določijo skupščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev po 
drugem odstavku 77. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24-440/65, št. 57-946/65 in št. 
29-369/66), sme znašati od 1. decembra 1966 največ 6 % od osnove, od katere 
se obračunava prispevek za zdravstveno zavarovanje. 

2. člen 

Če zaradi uporabe 1. člena tega zakona zbrana sredstva skladov posameznih 
komunalnih skupnosti ne bi zadoščala za kritje zakonitih obveznosti, se nekrite 
obveznosti krijejo po 84. členu temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. decembra 1966. 

OBRAZLOŽITEV 
predloga zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega 

prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev 

Ob obravnavanju stanja v skladih socialnega zavarovanja na 44. in 48. seji 
Izvršnega sveta Skupščine SRS (17. 6. in 29. 7. 1966) je bilo ugotovljeno, da 
nesorazmerno hitro raste potrošnja na tem področju, kar se vidi tudi iz prikaza 
deleža socialnega zavarovanja v narodnem dohodku skozu zadnjih deset let: 

(v #/o) 

T . Zdravstveno Pokojninsko Otroški Skunai 
zavarovanje zavarovanje dodatek 

1956 3,15 
1957 3,33 
1958 3,79 
1959 4,27 
1960 4,07 
1961 5,14 
1962 5,35 
1963 5,15 
1964 5,58 
1965 6,19 

Tabeli l/a in 1/b 

3.23 
3,08 
3,38 
3,74 
3,60 
4,08 
4.67 
4,69 
4.24 
5.68 

3,21 
2,91 
2,67 
2,48 
2,15 
1,95 
1,93 
1,62 
1,44 
1.44 

9,59 
9,32 
9,84 

10,49 
9,82 

11,17 
11,95 
11,46 
11,27 
13,29 

Toda kljub takšnim gibanjem prihaja zlasti v zadnjem času do neuskla- 
jenosti izdatkov z dohodki v vseh oblikah socialnega zavarovanja. 
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To je napotilo Izvršni svet, da je zadolžil republiške upravne organe naj 
pripravijo predloge ukrepov za racionalizacijo potrošnje v skladih socialnega 
zavarovanja. Zato je bil pripravljen tudi akcijski program za ukrepe na področju 
zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva, ki med drugim predvideva 
tudi proučitev stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. To pa 
pogojuje tudi novela zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavaro- 
vanja iz junija 1966. 

Po temeljnem zakonu o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja 
določajo stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev komunalne 
skupnosti za socialno zavarovanje v soglasju s pristojnimi občinskimi skupšči- 
nami. Poleg načelne ureditve vsebuje ta zakon izjemo, da republiške skupščine 
določijo zgornjo mejo stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, 
če to zahtevajo splošne koristi. Za leto 1965 je bila določena stopnja prispevka 
na območju naše republike s posebnim republiškim zakonom. Za letos Skup- 
ščina SRS ni določila stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. 
Vsie komunalne skupnosti v naši republiki so za leto 1966 določile 7 a/o stopnjo 
prispevka od bruto osebnega dohodka; stopnje dodatnega prispevka pa so do- 
segale zgornjo zakonsko mejo, to je 25 "/o od osnovnega prispevka. 

Po finančnem načrtu komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja so bili 
predvideni za leto 1966 dohodki v vseh skladih zdravstvenega zavarovanja v 
višini 767,6 milijona ND, izdatki pa 769,9 milijona ND ter primanjkljaj 2,3 mi- 
lijona ND (tabela 2). 

V prvih devetih mesecih izkazujejo skladi zdravstvenega zavarovanja de- 
lavcev v naši republiki 551 672 682 ND dohodkov in 584 726 488 ND izdatkov 
tako, da znaša primanjkljaj 33 053 805 ND (tabela 3). Komunalne skupnosti 
imajo iz prejšnjih let okoli 26 000 000 ND rezerv. Tudi v letošnjem letu so 
komunalne skupnosti zbrale 5 639 000 ND rezerv. Pričakuje se, da v letu 1966 
seštevek vseh skladov zdravstvenega zavarovanja v SR Sloveniji ne bo pokazal 
primanjkljaja, čeprav pa bodo nekatere komunalne skupnosti imele primanjkljaj. 

Največje primanjkljaje imajo sedaj tiste komunalne skupnosti, ki zberejo 
največ dohodka na zavarovanca (Kranj, Ljubljana, Ravne na Koroškem) z iz- 
jemo Nove Gorice, ki ima pozitivno bilanco. Iz naslednjega pregleda je razvidno, 
koliko odpade v obdobju od I.—VIII. 1966 dohodka na enega zavarovanca iz 
osnovnega in dodatnega prispevka. 

Komunalne 
skupnosti 

Število 
zavarovancev 

% dodatnega 
prispevka 
nasproti 

osnovnemu 

Prispevek na 1 zavarovanca 

osnovni dodatni 

Koper 
Kranj 

Ravne 
Skupaj 

Ljuljana 
Maribor 
M. Sobota 
Novo mesto 

Celje 
Nova Gorica 

66 334 
30 999 
38 715 
59 794 

186 038 
90 179 
21 070 
27 033 
29 131 

549 283 

23,9 
27,3 
28,9 
20,8 
27,3 
23.5 
23.6 
28,3 
27,1 
25,6 

542,78 
567,08 
590.17 
582,69 
634,11 
569,95 
539,49 
531.18 
625,57 
590,98 

129,62 
154,77 
170,52 
121,18 
173,42 
133,95 
127,16 
150,32 
169,64 
151,60 

Vir: Poročilo o skladih socialnega zavarovanja delavcev v SR Sloveniji za 
obdobje januar—avgust 1966; RZSZ Ljubljana, 21. 9. 1966. 



Priloge 481 

Prognoza o porabi sredstev v zdravstveni službi za leto 1966 je izdelana na 
podlagi podatkov iz periodičnih obračunov za prvo polletje 1966 in za leto 1965. 
Ocena je orientacijska, ker so zdravstveni zavodi sklepali pogodbe za leto 1965 
večinoma šele v letošnjem letu in zato nastopa razlika med fakturirano in pla- 
čano realizacijo, kar učinkuje na končni efekt. Ponekod so zdravstveni zavodi 
morali vrniti del sredstev skladom zdravstvenega zavarovanja, zaradi znižanja 
cen zdravstvenih storitev. Orientacijska ocenitev porabe sredstev, upoštevaje 
zgoraj navedene pridržke, je bila naslednja: 

v 000 din 
  1965 1966 indeks 

Celotni dohodek  481 478 496 832 103 
Poslovni stroški  172 530 186 704 108 

Dohodek  308 948 310 128 100 

Osebni dohodki  168 151 190 208 113 
Prispevki  101 617 99 920 99 
Skladi  39 180 20 610 52 

Poslovanje zdravstvenih zavodov v SR Sloveniji v prvem polletju 1966 
nasproti prvemu polletju 1965 (in v primerjavi s SFRJ) pa je bilo takšno: 

celotni dohodek zdravstvenih zavodov je znašal po periodičnih obračunih 
v prvem polletju 1966. leta 359 527 960 ND ali 27 %> več kot v istemi obdobju leta 
1965 (SFRJ 24%). Če izločimo iz tega dohodka naravna zdravilišča, ki imajo 
pretežen del dohodkov iz drugih republik in iz drugih dejavnosti, znaša celotni 
dohodek v ostalih zdravstvenih zavodih 299 971 627 ND ali 16% več kot v pre- 
teklem letu. 

Amortizacija je znašala 12 624 054 ND in se je povečala za 16 %> (SFRJ 
17%), brez naravnih zdravilišč pa za 14%. Amortizacijo se obračunava na 
osnovi starih knjižnih vrednosti osnovnih sredstev. 

Materialni stroški in ostali stroški poslovanja (brez amortizacije) so znašali 
v prvem polletju 1966. leta 163 042 109 ND. V primerjavi z istim obdobjem leta 
1965 so se povečali za 45 % (SFRJ 28 °/o). Ta odstotek povečanja se zmanjša 
na 21 »/o, če odištejemo materialne stroške naravnih zdravilišč. 

Dohodek, ki ostaja za osebne dohodke in sklade, iz katerih se vračajo tudi 
anuitete in ostale kreditne obveznosti, se je zaradi sorazmerno večjega porasta 
materialnih stroškov v celotnem dohodku povečal za 14 % (SFRJ 22 %>) in je 
znašal 183 861 797 ND. Ta odstotek se po izločitvi podatkov za naravna zdravi- 
lišča zmanjša na 13 %. 

Neto osebni dohodki so znašali v prvem polletju 1966. leta 103 392 832 ND ali 
za 37% (SFRJ 41 %) več kot v istem obdobju leta 1965, brez naravnih zdravilišč 
pa 36,6 %. Poprečni osebni dohodek v zdravstvu je znašal junija letos 925 ND 
(v gospodarstvu 746 ND, v šolstvu 803 ND) in je bil višji nasproti istemu obdobju 
lani za 34 %. 

Nerazporejeni dohodek je znašal konec letošnjega prvega polletja 
23 187 213 ND, v istem obdobju lani pa 27 890 665 ND. To pomeni, da se je 
nerazporejeni dohodek zmanjšal za 17°/» (SFRJ + 5%). Ce pri tem ne upo- 
števamo podatkov naravnih zdravilišč, se je nerazporejeni dohodek zmanjšal 
za 28,3% in znaša 71,7% nerazporejenega dohodka konec prvega polletja 1965. 
Stanje nerazporejenih dohodkov je v posameznih zdravstvenih zavodih zelo 
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različno. Od 197 zdravstvenih zavodov (brez lekarn) jih je 153 (85,3 %>) končalo 
prvo polletje 1966 z uspehom; zavodov, ki nimajo nerazporejenih dohodkov, je 
6 (3,3%); izgubo oz. primanjkljaj pa izkazuje 20 (11,2 "/o) zavodov. 

Iz periodičnih obračunov zdravstvenih zavodov za prvo polletje 1966 se 
vidi, da je bil tudi celoten dohodek zelo različno realiziran v posameznih zdrav- 
stvenih zavodih in, da stacionarni zavodi nasploh zaostajajo za ambulatno- 
polikliničnimi zavodi. 

Po zakonu o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o organizaciji 
in financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 29/66) morajo 
komunalne skupnosti uskladiti svoje sklepe o stopnjah osnovnega prispevka v 
zdravstvenem zavarovanju v letu 1966 z zmanjšanimi obveznostmi skladov 
zdravstvenega zavarovanja. Komunalne skupnosti lahko zaradi zmanjšanja 
stopnje prispevka odstopijo ustrezni del prispevka delovnim organizacijam za 
tisti del prispevka, ki se nanaša na nadomestilo do 3 dni in na zdravljenje 
z naravnimi faktorji. Vsa druga zmanjšanja obveznosti skladov zdravstvenega 
zavarovanja so povezana z neposredno participacijo zavarovancev in gredo na 
račun osebne potrošnje. Zato jih ne morejo upoštevati v odstopljenih sredstvih. 
Pri določanju stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, ki naj 
bi veljala v letu 1967 in tudi v decembru 1966, je torej nujno upoštevati novelo 
k zakonu o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, s katero so 
bile zmanjšane obveze skladov zdravstvenega zavarovanja. 

Poleg tega je treba presoditi še materialno osnovo zdravstvenega varstva in 
realne možnosti, ki izhajajo iz ustvarjenega narodnega dohodka. Poraba sredstev 
za zdravstveno varstvo z dvigom življenjske ravni prebivalstva sicer povsod 
hitreje narašča kot narodni dohodek. Toda v naših razmerah je bilo povečanje 
izdatkov za zdravstveno varstvo preveliko glede na doseženo stopnjo produk- 
tivnosti dela. Iz tabele 4 se vidi, da je narodni dohodek v zadnjih desetih letih 
zrastel za 4,7-krat, izdatki za zdravstveno varstvo pa za 7,2-krat. V tem času 
se je število oskrbnih dni v bolnišnicah povečalo le za 1,65-krat, število ambu- 
lantnih pregledov pa za 1,72-krat. To pomeni, da je prišlo v tem času do velikega 
povečanja cene zdravstvenih uslug, ki bi jo morali podrobno analizirati, da bi 
ugotovili, kaj je povzročilo tak skok. V njeni strukturi zavzemajo vidno mesto 
osebni dohodki in materialni izdatki. Ti dve postavki bi morali še posebej po- 
zorno proučiti, da bi ugotovili njihovo realnost in upravičenost. Analiza, ki jo 
je v letu . 1965 izdelala Skupnost zdravstvenih zavodov SR Slovenije, pove, da 
so se v zadnjih treh letih (od 1963 do 1965) povečali izdatki zdravstvenih zavodov 
za osebne dohodke za 75,1 %>, za materialne stroške pa le za 43,6 %>; skladi pa 
so porasli za 80,4 %>. 

Ta gibanja opozarjajo, da je treba podvzeti ukrepe, da bi se izdatki za 
zdravstveno varstvo prilagodili našim materialnim možnostim. Zato se pred- 
laga, da bi od 1. decembra letos dalje omejili stopnjo prispevka za zdravstveno 
zavarovanje delavcev na 6 °/o. 

Pri izračunu predlagane stopnje se je upoštevalo spremembe, ki jih je 
prinesla novela k zakonu o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja. 
Na tej osnovi so se skupaj z Republiškim zavodom za socialno zavarovanje 
zasnovala predvidevanja materialnih gibanj v zdravstvenem zavarovanju za leto 
1967, ki vključujejo tudi pričakovano povečanje narodnega dohodka v naši 
republiki (za 8,3 %>). Izdatki za zdravstveno varstvo delavcev v letu 1966 se 
ocenjuje na 480 milijonov ND. V teh pa še ni upoštevano znižanje izdatkov 
zaradi že omenjene novele. Te spremembe zmanjšujejo izdatke skladov zdrav- 
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stvenega zavarovanja — računano vse leto — za 32 500 000 ND. Zmanjšanje 
izdatkov omogoča izpad zdravljenja z naravnimi zdravilnimi faktorji   
12 000 000 ND, večja participacija pri ceni za zdravila in uveljavitev seznama 
zdravil, ki se ne morejo predpisovati na račun zdravstvenega zavarovanja   
14 500 000 ND; uvedba 20 % prispevka zavarovancev k ortopedskim pripo- 
močkom in zobotehničnim delom — 5 200 000 ND; stroški za splave (posel in 
komisija), če ni podana medicinska indikacija — 800 000 ND. Ce iz teh razlogov 
zmanjšamo izdatke zdravstvenega zavarovanja delavcev v letošnjem letu za 
32 500 000 ND in preostali znesek povečamo za 8,3 °/o (predvideno povečanje 
narodnega dohodka v letu 1967), dobimo 484 600 000 ND, kolikor bi bilo potrebno 
zbrati za zdravstveno varstvo delavcev v letu 1967. 

Za nadomestilo osebnega dohodka zaradi bolezni in poškodb ter drugih 
vzrokov bi v letošnjem letu, brez upoštevanja sprememb v zdravstvenem zava- 
lovanju, porabili 135 700 000 ND. Izdatki za nadomestila osebnega dohodka do 
3 dni pomenijo približno tretjino vseh izdatkov za nadomestila, kar znese 
45 200 000 ND. Tako naj bi za nadomestila osebnega dohodka v prihodnjem 
letu porabili 90 500 000 ND, pri tem pa je že upoštevana določba, da se nado- 
mestila odmerjajo po poprečju osebnega dohodka v preteklem koledarskem 
letu, zaradi česar je nespremenjena letošnja osnova za odmero nadomestila. 
Tudi izdatki za nadomestila osebnih dohodkov ob porodu v višini 58 000 000 ND 
ostanejo tudi v prihodnjem letu nespremenjeni. 

Druge denarne dajatve, npr. potne in pogrebne stroške se upošteva v višini 
28 850 000 ND; izdatke za službo socialnega zavarovanja v višini 22 700 000 ND 
in druge izdatke v višini 937 000 ND. Vse navedene postavke se nasproti letu 
1966 povečujejo za 8,3,0/». 

Skupni izdatki skladov zdravstvenega zavarovanja delavcev pa bi leta 1967 
po tem izračunu znašali 685 650 000 ND. 

Tako ugotovljene potrebe za leto 1967 se krijejo z dohodki osnovne in 
dodatne stopnje prispevka in z dohodki iz prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje upokojencev ter iz drugih dohodkov. Za zdravstveno varstvo upokojencev 
bodo skladi invalidsko-pokojninskega zavarovanja dali v prihodnjem letu 
89 390 000 ND, druge dohodke pa predvidevajo v višini 14 342 000 ND. Tako 
bi morah z osnovnim in dodatnim prispevkom zbrati še 581 925 000 ND. Ce 
bo z dodatnim prispevkom zbranih vsaj 20 zneska zbranega z osnovnim 
prispevkom za zdravstveno zavarovanje, bo to zneslo 98 654 000 ND. Za kritje 
z dohodki iz osnovnega prispevka bi tako ostalo 483 271 000 ND. 

Zavod za gospodarsko planiranje SR Slovenije predvideva, da bodo neto 
osebni dohodki v letu 1967 znašali 5 500 000 000 ND. Ker se od nekaterih 
osebnih dohodkov ne plačujejo prispevki za socialno zavarovanje, od te osnove 
odštejemo 3 Vo in tako dobimo 5 335 000 000 ND skupnih neto osebnih dohodkov 
Prispevki za zdravstveno zavarovanje pa se plačujejo od bruto dohodkov: v letu 
1967 bo bruto osnova za te prispevke znašala 7 986 000 ND. Z osnovno stopnjo 
je treba kriti 483 271 000 ND, za kar bi bila potrebna stopnja osnovnega pri- 
spevka za zdravstveno zavarovanje v višini 6,05 :%>. Ker se računa da bo 
z dodatnim prispevkom zbranih najmanj 20 % od zneska, ki bo zbran ž osnov- 
nim prispevkom, se lahko potrebno stopnjo osnovnega prispevka zaokroži 
na 6®/». 

V mejah tako določene stopnje bi dobile vse tiste oblike zdravstvenega 
varstva, ki se tudi po spremembi temeljnega zakona financirajo iz zdravstve- 
nega zavarovanja delavcev, prihodnje leto za okoli 8,3 °/o več sredstev kot v letu 
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1966. Tako določena stopnja torej ne bi smela prizadeti koristi zavarovancev. 
Računati pa je treba s težavami v tistih komunalnih skupnostih, ki bodo imele 
primanjkljaje v letošnjem letu. Le-te bo treba pokriti s stopnjo za leto 1967 ali 
pa predpisati izredni prispevek. 

Vsi navedeni izračuni veljajo za leto 1967. Spremembe v zdravstvenem 
zavarovanju pa delujejo že od 1. avgusta 1966 dalje, vendar se uveljavljajo le 
postopno. Pri nadomestilu osebnega dohodka se uveljavljajo postopno pri zava- 
rovancih, ki so sprejeti v stalež bolnih po 28. juliju 1966, za zdravilišča prak- 
tično od septembra 1966 dalje, od srede septembra t. 1. dalje pa je povečan 
tudi prispevek za zdravila. Uveljavljena še ni »negativna« listina zdravil in 
prispevek k ortopedskim pripomočkom ter za zobotehnična in zoboprotetična 
dela. Zaradi tega se predvideva, da bodo spremembe v zdravstvenem zavaro- 
vanju že v letošnjem letu zmanjšale izdatke skladov zdravstvenega zavarovanja 
za okoli 20 000 000 ND. Zmanjšanje stopnje osnovnega prispevka od 7% na 
6®/» že v decembru letos pa bi pomenilo 7 670 000 ND manj dohodka v skladih 
zdravstvenega zavarovanja. 

Zaradi stabilizacije potrošnje v zdravstvenem zavarovanju in zaradi zago- 
tovitve uresničevanja splošnih koristi delovnih ljudi na področju družbeno- 
ekonomskih odnosov v republiki, naj Skupščina SRS predpiše zgornjo' mejo 
stopnje prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev v letu 1967. S tem naj 
se utrdi odgovornost za uskladitev potrošnje za zdravstveno zavarovanje s sred- 
stvi, ki so nam na voljo. Upoštevaje manjšo obremenenitev skladov zdravstve- 
nega zavarovanja na podlagi že sprejetih predpisov, naj se ta stopnja v višini 
6% določi že od 1. decembra 1966. Smotrnejša poraba sredstev za zdravstveno 
zavarovanje in zdravstveno varstvo pa nujno zahteva nekatere spremembe v 
organizaciji zdravstvene službe in socialnega zavarovanja. Te v sedanjem pred- 
logu še niso obsežene. Doslej izoblikovani predlogi za izboljšanje organizacije 
dela zdravstvene službe in socialnega zavarovanja kažejo, da bodo spremenjeni 
odnosi med zdravstveno službo in zavarovanci pospešili smotrnejšo potrošnjo 
na tem področju. Prav zato zdravstvena služba intenzivno proučuje svojo orga- 
nizacijo, razporeditev kapacitet in njihovo primernost, zlasti pa vztrajno išče 
adekvatnejše oblike zdravstvenega varstva. Uresničitev teh spoznanj in pred- 
logov bo omogočilo, da se s tako izoblikovanimi sredstvi zagotovi učinkovito 
zdravstveno varstvo. Dokler -se tega ne uresniči, kaže omejiti stopnjo prispevka 
od osebnega dohodka za zdravstveno zavarovanje delavcev in tudi na ta način 
spodbuditi vse dejavnike, da se sistemskih sprememb in konkretnih ukrepov 
hitreje lotijo. 

To pa seveda terja poravnanje zaostalih obveznosti do zdravstvenih zavodov, 
zlasti s strani skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki do 30. 9. 1966 
dolgujejo že 13 266 000 ND. 

Prav tako bi morale izpolniti svoje obveznosti tudi družbeno-politfične 
skupnosti tako do sprejetih investicijskih obveznosti, kakor tudi do tistih 
stroškov zdravstvenega varstva, za katere jih obvezujejo predpisi. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

Z dopisom številka 420-10/65 z dne 3. 11. 1966 smo vam v obravnavo poslali 
»predlog zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega 
prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev«. 
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V skladu s sklepom 57. seje Izvršnega sveta z dne 14. 11. 1966 vam sporo- 
čamo, da spreminjamo besedilo 3. člena omenjenega predloga zakona, ki se 
po novem predlogu glasi: 

»3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v .Uradnem listu SRS', 
uporablja pa se od 1. januarja 1967.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. novembra 1966 obravnavala predlog zakona o najvišji meji, do katere se 
sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, 
ki ga je Skupščini SRS predložil Izvršni svet. 

Komisija se pri obravanju zakonskega predloga ni ukvarjala z vsebinskimi 
vprašanji, vzroki in posledicami določitve predlagane najvišje meje, do katere 
se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje de- 
lavcev, temveč se je v skladu s svojo nalogo omejila na presojo skladnosti 
zakonskega predloga z ustavo in s pravnim sistemom. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. Ugotovljeno je 
bilo, da ima glede na določbo tretjega odstavka 77. člena temeljnega zakona 
o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24/65, 
57/65 in 29/66) republiška skupščina pravico predpisati najvišjo^ mejo, do katere 
smejo Skupščine komunalnih skupnosti določiti stopnjo osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje, če to terja splošna korist delovnih ljudi na pod- 
ročju družbenoekonomskih odnosov v republiki in uresničevanje ciljev družbe- 
nega plana. 

V načelni obravnavi in obravnavi v podrobnosti je komisija že upoštevala 
spremembo besedila 3. člena zakonskega predloga, ki jo je naknadno predložil 
Izvršni svet. V zvezi s spremembo 3. člena zakonskega predloga je predstavnik 
Izvršnega sveta na seji komisije ustrezno spremenil tudi besedilo 1. člena zakon- 
skega predloga, in sicer tako, da se v predzadnji vrsti besedilo »od 1. decembra 
1965« nadomesti z besedilom: »od 1. januarja 1967«. 

Ker je spremembo predlagal predstavnik Izvršnega sveta, je tako postala 
sestavni del zakonskega predloga. Komisija se je s spremembo strinjala. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 190-6/66 
Ljubljana, dne 24. 11. 1966 

Odbor za delo in socialno zavarovanje je kot pristojni odbor Republiškega 
zbora na skupni seji z odborom za zdravstvo in socialno politiko Republiškega 
zbora dne 22. 11. 1966 obravnaval predlog zakona o najvišji meji, do katere 
se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje de- 
lavcev. Pri tem je odbor upošteval spremembo besedila 3. člena omenjenega 
zakonskega predloga, ki jo je naknadno predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor strinjal z ugotovitvami predlagatelja za- 
konskega predloga o vzrokih, ki narekujejo omejitev stopnje osnovnega pri- 
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spevka od osebnega dohodka za zdravstveno zavarovanje v letu 1967 na največ 
6 o/o. Predlagana višina prispevka stopnje upošteva novelo k zakonu o organi- 
zaciji in financiranju socialnega zavarovanja, s katero so bile zmanjšane obveze 
skladov zdravstvenega zavarovanja. To dejstvo narekuje, da komunalne skup- 
nosti odstopijo ustrezni del osnovnega prispevka delovnim organizacijam in to 
za tisti del, ki se je doslej nanašal na nadomestilo do 3 dni in na zdravljenje 
z naravnimi faktorji. Prav tako je potrebno pri določanju prispevka stopnje 
upoštevati, da se zmanjšujejo obveznosti skladov zdravstvenega zavarovanja 
tudi zaradi povečanja neposredne participacije zavarovancev in bodo le-te v 
bodoče šle na račun osebne potrošnje. 

Odbor ugotavlja, da določena 6 % prispevna stopnja dejansko predstavlja 
samo rebalans do sedaj veljavne stopnje in ne zaostritev potrošnje v škodo 
zavarovancev. Dosedanja gibanja izdatkov za zdravstveno zavarovanje pa isto- 
časno kažejo, da ti naraščajo hitreje kot narašča narodni dohodek in zato pre- 
segajo naše realne možnosti ter da je zato treba ukreniti, da bi se izdatki za 
zdravstveno varstvo- prilagodili našim materialnim možnostim. Odbor je zato 
mnenja, da je predpis zgornje meje stopnje prispevka šteti samo kot enega 
od ukrepov za stabilizacijo potrošnje v zdravstvenem zavarovanju, ki pa ne 
bo dovolj učinkovit, če ne bodo istočasno storjeni še ostali ukrepi za raciona- 
lizacijo potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega 
varstva. Odbor se zato zavzema za čimprejšnjo realizacijo akcijskega programa 
za ukrepe na tem področju, ki sta ga pripravila Republiški sekretariat za delo 
in Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter ga je sprejel 
Izvršni svet. Odbor opozarja na pomembnost teh ukrepov, ker bodo v znatni 
meri pripomogli k racionaliziciji organizacije zdravstvene službe in socialnega 
zavarovanja ter k usklajevanju potrošnje na tem področju z našimi ekonom- 
skimi zmogljivostmi. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel naslednjo spremembo: 
K 1. členu: V predzadnji vrstici tega člena je črtati besedilo »od 1. de- 

cembra 1966« in ga nadomestiti z besedilom »od 1. januarja 1967«. 
Sprememba je glede na naknadno sporočilo Izvršnega sveta o spremembi 

besedila 3. člena redakcijskega značaja. 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora je prav tako 

mnenja, da se predlog zakona osvoji. 
Odbor za delo in socialno zavarovanje predlaga Republiškemu zboru, da 

predlog zakona sprejme. 
Odbor je za poročevalca na seji Republiškega zbora določil poslanca 

Franca Lebna. 

St.: 190-6/66 
Ljubljana, dne 24. 11. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na seji dne 14. novembra 1966 obravnaval predlog zakona o naj- 
višji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno 
zavarovanje delavcev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Uvodoma je predstavnik Izvršnega sveta dal amandma, po katerem bi se 
zakon uporabljal od 1. 1. 1967, in ne od 1. 12. 1966, kot je predvideno, v pred- 
logu zakona. 
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V razpravi je bil predlog zakona soglasno negativno ocenjen. Poslanci se 
niso spuščali v ocenjevanje primernosti višine stopnje, ker za to niso imeli na 
razpolago ustreznih analiz, iz katerih bi bile razvidne finančne potrebe v posa- 
meznih komunalnih skupnostih, temveč so ta ukrep ocenili kot negativen iz 
naslednjih načelnih izhodišč: 

Predlog zakona pomeni nezaupnico samoupravnim organom socialnega 
zavarovanja in bistveno okrnitev samouprave ter je povsem v nasprotju s sta- 
lišči, sprejetimi v zveznem in republiškem merilu, da je treba samoupravo 
krepiti. Tak ukrep bi v prihodnje tudi pasiviziral samoupravne organe in zavrl 
proces izboljšanja odnosov med socialnim zavarovanjem in zdravstveno službo 
ter zdravstvenimi centri, ki se je pričel letos. 

Predlog zakona pomeni enostranski ukrep, ker ni sinhroniziran z ukrepi, 
ki bi dejansko zagotavljali zmanjšanje potrošnje na področju zdravstvenega 
zavarovanja (ustrezne sistemske spremembe). Zato ne zagotavlja stabilizacije 
sredstev za zdravstveno varstvo, temveč v resnici zmanjšuje udeležbo teh 
sredstev v narodnem dohodku. 

Porast narodnega dohodka in osebnega dohodka je preoptimistično ocenjen. 
Dejstvo, da sočasno obstajata kot uradna dva kazalca o porastu narodnega 
dohodka, in sioer 8,3 °/o in 7,1 %>, kaže na nerealno planiranje narodnega do- 
hodka in se na te kazalce ni mogoče zanesti. 

Predlagatelj utemeljuje predlog zakona s tem, da vključitev našega gospo- 
darstva v mednarodno delitev dela terja zmanjšanje obremenitev delovnih 
organizacij, hkrati pa dopušča, da se lahko primanjkljaj krije po 84. členu 
temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja. 

Pri oceni sredstev, potrebnih za zdravstveno zavarovanje, je treba izhajati 
iz dejstva, da obstajajo v posameznih komunalnih skupnostih —■ ki so dolžne 
samostojno pokrivati izdatke na svojem območju — bistveno različni pogoji. 
Zato ni prav, da izhajamo iz kakršnegakoli republiškega povprečja, ker bi tako 
posamezne komunalne skupnosti zelo različno prizadeli. 

Nekatere postavke, na katerih predlagatelj zakona utemeljuje višino 
stopnje, so finančno problematične. Dokončno namreč še ni znano, za koliko 
se bodo zmanjšale obveznosti skladov glede na novelo temeljnega zakona o 
zdravstvenem zavarovanju. Ocenjuje pa se, da bo novela vsaj v nekaterih 
komunalnih skupnostih dala le minimalne finančne rezultate. Ni pa še mogoče 
oceniti, za koliko se bodo razbremenili skladi zdravstvenega zavarovanja glede 
izdatkov za ortopedske pripomočke in zobno-protetična sredstva. Zaenkrat tudi 
ni osnove za zmanjšanje izdatkov skladov za splave. 

Tak ukrep bi predvsem prizadel tisti del sredstev skladov, ki so name- 
njena za zdravstveno varstvo, zlasti za aktivno zdravstveno varstvo. Občine 
namreč v vse večji meri prenašajo obveznosti financiranja preventive na sklade 
zdravstvenega zavarovanja, ki pa v sedanjih težavnih pogojih ne morejo 
v celoti financirati te dejavnosti. 

Problem razširjene reprodukcije v zdravstvu je izredno pereč. Občine v vse 
večji meri prenašajo plačevanje anuitet na zdravstvene zavode, ki pa v sedanjih 
pogojih ne morejo biti nosilci razširjene reprodukcije. Skladi zdravstvenega 
zavarovanja ob zaostrenih pogojih odločno odklanjajo, da bi krili te anuitete. 

Boljša organizacija zdravstvene službe bi prispevala k zmanjšanju izdatkov 
zdravstvenega varstva, vendar solidno proučena in izpeljana organizacija terja 
daljši proces. Zdravstveni službi je treba pri realizaciji te naloge dati večjo 
družbeno podporo, svojo vlogo pa morajo odigrati predvsem ustanovitelji. 
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Odbor se je strinjal, naj samoupravni organi komunalnih skupnosti na 
osnovi temeljitih analiz o potrebah in možnostih na svojem območju samo- 
stojno vodijo politiko oblikovanja sredstev zdravstvenega zavarovanja. Sprejet 
je bil sklep, naj Izvršilni odbor skupščine republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev Slovenije predloži Skupščini SRS izhodišča, ki jih je na raz- 
širjeni seji dne 19. oktobra sprejel glede načrtovanja dohodkov in izdatkov 
skladov zdravstvenega zavarovanja za leto 1967, da bi lahko odbor do njih 
zavzel stališče. 

Ker še ni znano, ah bo zveza tudi za prihodnje leto vztrajala na limitu 
glede stopenj prispevkov za socialno zavarovanje, bi moral predlagatelj pred- 
ložiti Skupščini analizo stanja vseh skladov socialnega zavarovanja, hkrati pa 
tudi jasno povedati, kakšna naj bo udeležba zdravstvenega varstva v narodnem 
dohodku v prihodnjem letu. 

Odbor je ponovno poudaril, da se mora zdravstvena služba intenzivneje 
vključevati v izvajanje reforme. Zato je potrebno, da pristojni organi z večjo 
odgovornostjo poskrbijo za realizacijo stališč, ki jih je Socialno^zdravstveni 
zbor sprejel glede reševanja osnovnih problemov na področju zdravstvenega 
varstva (izpopolnitev organizacije zdravstvene službe, financiranje zdravstvene 
službe, standardi in normativi, financiranje preventive in razširjene reproduk- 
cije itd.). 

Odbor predlaga zboru, da ne sprejme predloga zakona. 
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec dr. Albin Pečaver, 

St.: 190-6/66 
Ljubljana, 14. 11. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Soeialno-zdravstve- 
nega zbora je na podlagi sklepa 77. seje dne 2. decembra 1966 razpravljal 
o temeljnih izhodiščih glede načrtovanja dohodkov in izdatkov skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja za leto 1967, ki jih je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršilni odbor Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev. 

Na tej seji je bil odbor seznanjen z mnenjem odbora Republiškega zbora 
za delo in socialno zavarovanje ter odbora Republiškega zbora za zdravstvo 
in socialno politiko o predlogu zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti 
stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. Omenjena 
odbora se strinjata s predlogom zakona, naš odbor pa je po ponovni temeljiti 
obravnavi vztrajal pri stališču, da predlog zakona ni umesten in sicer iz raz- 
logov, ki jih je odbor že navedel v svojem prvem poročilu. 

Svoje stališče utemeljuje odbor tudi z naslednjimi dejstvi: 
— Pristojni zvezni organi pripravljajo predlog predpisa, po katerem tudi 

v letu 1967 skupna stopnja vseh prispevkov za socialno zavarovanje in otroški 
dodatek ne bi smela biti višja kot 20,5 °/o. Obstaja pa tudi stališče, da bi se 
ta skupna stopnja še znižala, da bi lahko federacija zvišala zvezno stopnjo 
proračunskega prispevka in s tem krila svoje obveznosti do skladov dolgo- 
ročnega zavarovanja; 

— Skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja bo na seji, ki 
bo predvidoma 14. decembra, sklepala o stopnji osnovnega prispevka za inva- 
lidsko-pokojninsko zavarovanje in za otroški dodatek. Predlog je, da bi stopnja 
prispevka za invalidsko-pokojninsko zavarovanje znašala 12,4 o/o, za otroški 
dodatek pa 2,1%, skupno tedaj 14,5°/». V razdobju zadnjega meseca so obsta- 
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jali različni predlogi glede višine stopnje prispevka za dolgoročno zavarovanje 
in otroški dodatek. Po enem predlogu bi bila potrebna skupna stopnja vseh 
prispevkov v višini 16,6 "/o. Iz navedenega sledi, da stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje torej ne bi mogla biti višja kot 6 %>, zato je 
republiški ukrep o limitiranju stopnje brezpredmeten. 

Glede na doslej navedene razloge odbor poudarja, da je glede planiranja 
stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje za leto 1967 ustrez- 
nejša metoda, ki jo nakazuje Izvršilni odbor Skupščine republiške skupnosti 
socialnega zavarovanja delavcev Slovenije v svojih izhodiščih za načrtovanje 
dohodkov in izdatkov skladov zdravstvenega zavarovanja za leto 1967. Po teh 
izhodiščih naj komunalne skupnosti planirajo dohodke na osnovi porasta oseb- 
nih dohodkov na svojih območjih, izdatke pa na osnovi doseženih oziroma 
ocenjenih izdatkov v letošnjem letu, ki naj se povečajo za odstotek predvi- 
denega porasta narodnega dohodka na posameznih področjih, pri čemer je 
treba upoštevati zmanjšanje obveznosti skladov glede na novelo temeljnega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju in zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja in zadevne spremembe, ki se predvidevajo še v letošnjem 
letu. Zato odbor ponovno predlaga, da zbor ne sprejme predloga zakona. 

St.: 190-6/66 
Ljubljana, 5. 12. 1966 

PREDLOG ODLOKA 
o načinu razpolaganja s sredstvi SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol 

I. 

Sredstva, ki so bila po 4. členu zakona o proračunu SR Slovenije (republi- 
škem proračunu) za leto 1965 (Ur. 1. SRS, št. 29-298/1965) in po 3. členu zakona 
o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1966 (Ur. 1. SRS 
št. 36-363/1965) namenjena za sodelovanje SR Slovenije pri financiranju gradnje 
osnovnih šol, se vodijo na posebnem računu Socialistične republike Sloveije pri 
Splošni gospodarski banki v Ljubljani. 

Na ta račun se plačujejo tudi anuitete od kreditov, ki se odobravajo iz 
teh sredstev. 

II. 

Sredstva na posebnem računu SR Slovenije, ki se bodo nabrala z odplačili 
anuitet, uporablja Splošna gospodarska banka v Ljubljani za kreditiranje 
gradnje osnovnih šol na območju SR Slovenije v skladu s pogoji in smernicami, 
katere določi republiška organizacija, ki skrbi za financiranje vzgoje in izobra- 
ževanja. 

Kredite iz teh sredstev odobrava Splošna gospodarska banka po obrestni 
meri 2®/» z odplačilno dobo največ 15 let. 

III. 

Ta odlok velja osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Po 4. členu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1965 in po 3. členu 
zakona o proračunu za leto 1966 so se sredstva, ki so bila v proračunu name- 
njena za sodelovanje republike pri financiranju gradnje osnovnih šol, vlagala 
na poseben račun pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Po proračunih za 
obe leti bo na ta račun vloženo, upoštevajoč omejitve potrošnje v letu 1966, 
29,7 milijona N din. 

Iz teh sredstev je dajala Splošna gospodarska banka kredite za sodelovanje 
republike pri gradnji in adaptaciji osnovnih šol tistim občinam, ki so prejemale 
dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. Krediti so se dajali ob najmanj 
50 % udeležbi občin, z odplačilno dobo največ 15 let in po obrestni meri 2 "/o. 
Kredite bodo odplačevale občine iz sredstev svojih proračunov. 

Prve anuitete so že zapadle v plačilo v letošnjem letu v višini 508 000 N di- 
narjev, v naslednjih letih pa bodo znašale anuitete letno okoli 2 380 000 N din. 

Z zakonom o proračunih za leti 1965 in 1966 je bila urejena obveznost 
republike, da se zagotovijo sredstva za gradnjo osnovnih šol. Ker pa velja 
zakon o proračunu le eno leto, se z njim niso uredila vprašanja plačevanja in 
uporabe sredstev, ki se bodo nabrala v naslednjih letih z odplačili dolžnikov. 

S predlogom odloka se rešuje le vprašanje odplačevanja in uporabe anuitet 
v naslednjih letih, ker so sredstva, ki so bila izločena iz proračuna v letih 
1965—1966, že v celoti angažirana s krediti. 

Predlagamo, da bi tudi dolžniki plačevali svoje obveznosti na poseben 
račun SR Slovenije pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani. Splošna gospo- 
darska banka bi ta sredstva uporabljala za nadaljnje kreditiranje gradnje osnov- 
nih šol in to le za primere, ko se šole gradijo zaradi preselitve iz dotrajanih 
zgradb in za odpravo tretje izmene pouka v osnovnih šolah. Ostali pogoji 
kreditiranja naj bi ostali enaki kakor so bili doslej. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

Z dopisom št. 402-11/64 z dne 31. 10. 1966 smo vam poslali v obravnavo 
»predlog odloka o načinu razpolaganja s sredstvi SR Slovenije za gradnjo 
osnovnih šol«. 

V skladu s sklepom 60. seje Izvršnega sveta z dne 26. 11. 1966 vam sporo- 
čamo, da spreminjamo besedilo II. točke omenjenega odloka, ki se po novem 
predlogu glasi: 

II. 

»Sredstva na posebnem računu SR Slovenije, ki se bodo nabrala z odplačili 
anuitet, uporablja Splošna gospodarska banka v Ljubljani za udeležbo pri kredi- 
tiranju graditve osnovnih šol po vidikih, ki jih določi republiški sekretar za 
prosveto in kulturo v skladu s smernicami družbenega plana razvoja SR Slove- 
nije v letih 1966—1970.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
11. novembra 1966 obravnavala predlog odloka o načinu razpolaganja s sredstvi 
SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
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Izvršni svet in na svoji seji dne 2. decembra spremenjeno besedilo II. točke 
predloženega odloka. 

V splošni obravnavi prvotnega predloga odloka sta bili sproženi dve na- 
čelni vprašanji. 

Prvo je bilo vprašanje o razmerju materije, ki naj se regulira z omenjenim 
odlokom, do predloga zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Slo- 
veniji, ki je tudi že predložen Skupščini SR Slovenije in se je obravnava tega 
zakonskega predloga že začela v skupščinskih telesih. Po mnenju komisije se 
snov obeh predlogov med seboj povezuje. Čeprav se s predlogom odloka rešuje 
le usoda anuitet iz kreditov, danih iz sredstev, ki jih je SR Slovenija namenila 
kot svojo udeležbo pri financiranju gradnje osnovnih šol, se s predlagano novo 
ureditvijo tega vprašanja v bistvu še nadalje odloča o prispevku republike za 
financiranje osnovnih šol. To je sicer mogoče urediti s posebnim aktom, kot se 
predlaga, vendar pa je glede na samo vsebino predlagane rešitve (smernice za 
uporabo sredstev naj bi dala republiška izobraževalna skupnost) predlog akta 
po mnenju komisije povezan s predlagano novo ureditvijo financiranja vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji. Zato je bila komisija mnenja, da bi bilo 
smotrno, če bi bil predlog navedenega odloka obravnavan sočasno s predlogom 
omenjenega zakona. Ni pa izključila možnosti, da se obravnava posebej in 
samostojno. 

Drugo načelno vprašanje se je nanašalo na vsebino predlagane rešitve. 
Režim razpolaganja s sredstvi SR Slovenije, ki so se v letih 1965 in 1966 preko 
posebnega računa pri Splošni gospodarski banki kot kredit namensko dajala 
iz republiškega proračuna za gradnjo osnovnih šol in s sredstvi, ki se bodo na 
tem posebnem računu v prihodnje nabrala z odplačili anuitet iz danih kreditov, 
naj bi se po predlaganem odloku spremenil. Spremenil naj bi se tako, da bi 
pogoje in smernice za uporabo teh sredstev določala republiška organizacija, ki 
skrbi za financiranje vzgoje in izobraževanja. Kot izhaja iz besedila predloga 
odloka, naj bi tako s sredstvi, ki še vedno ostanejo republiška proračunska 
sredstva, v bodoče razpolagal organ samoupravljanja na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

Komisija je izrazila mnenje, da režim razpolaganja s sredstvi ni usklajen 
z značajem in namenom teh sredstev, ki so v svojem bistvu ostala republiška 
sredstva. Uskladitev bi se po oceni komisije lahko dosegla tako, da bi se na 
republiško izobraževalno skupnost prenesla ne le pravica usmerjanja teh 
sredstev, ampak tudi sama sredstva kot namenska sredstva v sklad te izobraže- 
ževalne skupnosti, ki bi se uporabljala v enake namene kot doslej. Takšna 
rešitev bi se že neposredno vključevala v nastajajoči novi sistem financiranja 
vzgoje in izobraževanja v naši republiki. Če pa se vprašanje režima uporabe 
teh sredstev uredi posebej in prej, kot bo sprejet zakon o financiranju vzgoje 
in izobraževanja, potem bi bilo treba predlog odloka pod II. spremeniti in sicer 
tako, da bi bil režim uporabe teh sredstev usklajen z njihovim značajem. 

Glede na navedeno komisija na seji dne 11. novembra 1966 ni obravnavala 
predloga odloka v celoti ter je sklenila, da o svojih stališčih obvesti pristojne 
odbore zborov. 

Na svoji seji dne 2. decembra 1966 je komisija obravnavala spremenjeno 
besedilo II. točke odloka, ki ga je Izvršni svet predložil 1. 12. 1966. Ker predlog 
odloka ne bo mogel biti obravnavan sočasno s predlogom zakona o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, določa spremenjena II. točka predloga 
odloka, da Splošna gospodarska banka v Ljubljani uporablja sredstva, ki se 
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bodo nabrala z odplačili anuitet po vidikih, ki jih določi republiški sekretar 
za prosveto in kulturo v skladu s smernicami družbenega plana razvoja SR Slo- 
venije v letih 1966 do 1970. 

Po mnenju komisije taka rešitev ni v skladu z našo ustavno ureditvijo in 
s pravnim sistemom. Smer politike SR Slovenije na posameznih področjih do- 
loča republiška skupščina (7. alinea 135. člena ustave SRS), skrb za izvajanje 
splošne politike, ki jo določi Skupščina, pa je naložena Izvršnemu svetu (drugi 
odstavek 183. člena in 1. alinea 186. člena ustave SRS). S predlagano spremembo 
določbe II. točke odloka hi se za časovno neomejeno obdobje oziroma vsaj za 
obdobje do 1. 1970 pooblastilo republiškega sekretarja za prosveto in kulturo, 
da usmerja uporabo republiških sredstev na določenem področju, se pravi nepo- 
sredno določa politiko uporabe teh sredstev. To pa po mnenju komisije presega 
okvir funkcij iz delovnega področja organa uprave, ki le neposredno izvršuje 
akte Skupščine, kolikor je za to posebej pooblaščen, in sicer v skladu s politiko, 
ki jo določa Skupščina in v skladu s smernicami Izvršnega sveta (195. člen 
ustave SRS). Na ta način kot se predlaga, bi se z ustavo določene naloge 
Izvršnega sveta prenašale na upravni organ. To bi hkrati lahko pomenilo pre- 
cedens za bodočo prakso, ki po mnenju komisije ne bi bila v skladu z našo 
ustavno ureditvijo političnega sistema. Komisija ni sprejela utemeljitve Izvrš- 
nega sveta, ki jo je na seji komisije posredoval njegov predstavnik, češ da gre 
za razmeroma majhna sredstva, ki v 1. 1967 ne dosegajo niti 300 milijonov starih 
dinarjev. Obseg sredstev, ki naj bi jih po predlogu odloka usmerjal republiški 
sekretar za prosveto in kulturo, pa po mnenju komisije ni in ne more biti 
relevanten. Razen tega pa je treba upoštevati dejstvo, da se s predlogom odloka 
določa režim uporabe anuitet, ki se stalno oziroma trajno nabirajo vsako leto, 
kar v daljšem obdobju seveda pomeni znatno višji znesek. 

Glede na navedeno je komisija predlagala amandma k II. točki odloka (po 
predlogu z dne 1. 12. 1966), ki se glasi: 

— Besedilo v II. točki odloka v tretji, četrti in peti vrsti: 
»po vidikih, ki jih določi republiški sekretar za prosveto in kulturo v skladu 

s smernicami družbenega plana razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970« se črta 
in se nadomesti z besedilom: 

»po smernicah, ki jih v skladu z družbenim planom razvoja SR Slovenije 
v letih 1966—1970 določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije«. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo o amandmaju. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

odloka, ob upoštevanju navedenega amandmaja, v skladu z ustavo in s pravnim 
sistemom. 

Št.: 402-91/66 
Ljubljana, 2. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora je na seji dne 5. decembra 1966 obravnaval predlog odloka o načinu razpo- 
laganja s sredstvi SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol, ki ga je Skupščini 
predložil v obravnavo Izvršni svet. 

V načelni obravnavi predloga odloka se je odbor izrekel za predlagani 
način razpolaganja s sredstvi SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol, opozoril pa 
je, da je to lahko le začasna rešitev, dokler ne bo z novo zakonsko ureditvijo 
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drugače urejeno financiranje vzgoje in izobraževanja; tedaj naj bi se razpo- 
laganje s temi sredstvi preneslo na republiško izobraževalno skupnost. 

Glede na opozorilo odbora Republiškega zbora za družbeni plan, finance in 
proračun, naj bi najem posojila za gradnjo osnovnih šol s strani občin ne bil 
vezan na prejemanje dopolnilnih sredstev občinam, in glede na besedilo obrazlo- 
žitve ptredloga odloka, po katerem naj bi pogoji kreditiranja ostali enaki kot 
so bili doslej, je odbor menil, naj bi Izvršni svet v smernicah za uporabo- sredstev 
upošteval v prvi vrsti nujnost preselitev iz dotrajanih zgradb, odpravo tretje 
izmene pouka in lastne finančne možnosti občin za gradnjo osnovnih šol. 

V razpravi je bilo tudi opozorjeno, da prihaja ponekod do zastoja pri 
gradnji osnovnih šol zaradi tega, ker Splošna gospodarska banka pravočasno 
ne poravnava predloženih računov. S tem v zvezi je bilo predlagano, naj bi 
ob obravnavi predloga odloka na Prosvetno-kulturnem zboru Splošna gospo- 
darska banka izčrpno poročala, kako se uporabljajo sredstva, s katerimi repu- 
blika sodeluje pri financiranju gradnje osnovnih šol. 

Odbor je opozoril tudi na možnost, da bi se z zbranimi anuitetami pokrival 
primanjkljaj, do katerega je prišlo zaradi omejitve proračunske potrošnje, ah 
pa, da bi se z anuitetami plačevale prekoračitve gradbenih stroškov. Taka upo- 
raba sredstev, ki se nabirajo z odplačili anuitet, bi bila po mnenju odbora 
nepravilna. 

Zato je odbor, ko je obravnaval predlog odloka v podrobnostih, predlagal, 
da se besedilo II. točke dopolni z naslednjim odstavkom: 

»•Sredstva se ne morejo uporabljati za kritje že sprejetih pogodbenih 
obveznosti.« 

Odbor se je strinjal z amandmajem, ki ga je k II. točki predloga odloka 
predlagala zakonodajno-pravna komisija. 

Odbor predlaga Prosvetno-kulturnemu zboru, da predlog odloka, ob upo- 
števanju navedenega amandmaja, sprejme. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Avgusta 
Vižintina. 

St.: 402-91/66 
Ljubljana, 5. 12. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo 
z dne 2. 12. 1966, št. 402-91/66. 

PREDLOG ZAKONA 
o spremembi in dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev 

narodnoosvobodilne vojne in njihovih družinskih članov 

1. člen 

V 1. členu zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev narodnoosvobo- 
dilne vojne in njihovih družinskih članov (Uradni list SRS, št. 10-84/65 in 
št. 36-379/65) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Za družinske člane kmeta-borca po prejšnjem odstavku se štejejo njegov 
zakonec in njegovi otroci, ki jih je dolžan preživljati po zakonu.« 
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2. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za kmete-borce se po tem zakonu štejejo udeleženci španske državljanske 

vojne in tisti udeleženci narodnoosvobodilne vojne, ki imajo čas udeležbe ali 
čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju priznan v 
dvojem trajanju najmanj od 1. januarja 1945 do 15. maja 1945.'< 

3. člen 

Tistim, ki jim je bila priznana pravica do zdravstvenega varstva na pod- 
lagi do zdaj veljavnih določb zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev 
narodnoosvobodilne vojne in njihovih družinskih članov, nimajo pa pravice do 
zdravstvenega varstva po spremenjenih in dopolnjenih določbah iz tega zakona, 
preneha ta pravica z 31. decembrom 1966. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SRS je na seji Republiškega zbora dne 12. marca 1965 in na 
seji Socialno-zdravstvenega zbora dne 9. marca 1965 sprejela zakon o zdrav- 
stvenem varstvu kmetov-borcev in njihovih družinskih članov (Uradni list SRS, 
št. 10./65). 

V razpravah o osnutku zakona so bila predlagana različna stališča posebno 
glede obsega pravice do zdravstvenega varstva in glede upravičencev oziroma 
dolžine in začetka njihovega sodelovanja v NOG. Dvomljivo je bilo, če je 
smotrno priznavati pravice do zdravstvenega varstva tudi tistim kmetom, ki so 
sodelovali z NOG oziroma vstopili v NOV po 31. 12. 1944, še prav posebno pa 
tistim, ki imajo dvojno dobo med NOV priznano le nekaj dni pred kapitulacijo 
fašistične Nemčije ah celo po 9. 5. 1945, toda do 15. 5. 1945, ki je v vseh zakon- 
skih aktih označen kot dan konca vojne. Po predvidevanjih bi bilo število teh 
udeležencev zelo majhno in zato po tedanji razpravi ne bi bilo umestno določiti 
novega datuma za obvezni začetek sodelovanja (npr. 31. 12. 1944), ki naj bi bil 
pogoj za ustanovitev pravice, posebno še, ker tega datuma doslej ne omenja 
noben zakonski predpis. 

Pomisleke glede vključitve v pridobivanje pravic do zdravstvenega varstva 
tistih, ki so začeli sodelovati z NOV po 31. 12. 1944 je odpravilo hotenje, da 
v SR Sloveniji v najkrajšem času omogočimo pridobitev zdravstvenega varstva 
vsem prebivalcem. Kmalu po uveljavitvi zakona, po katerem plačujejo kmetje- 
borci za zdravstveno varstvo prispevek za osnovno zdravstveno zavarovanje 
kmetov, druge stroške zdravstvenega varstva kmetov-borcev in njihovih dru- 
žinskih članov pa plača proračun SRS, so kmetje borci začeli uveljavljati svoje 
pravice do zdravstvenega zavarovanja. V začetku leta 1965 je pravico uveljavilo 
relativno majhno število kmetov predvsem zaradi tega, ker mnogi še niso prejeli 
odločb o dvojnem štetju dobe v NOV. 

S pospešenim reševanjem vlog kmetov za priznanje dvojne dobe je začelo 
rasti število nosilcev tega zavarovanja. Do 1. 5. 1966 se je povzpelo na 11 266 
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nosilcev te pravice, poleg njih pa je zdravstveno varstvo pridobilo še 26 414 
njihovih družinskih članov. Pričakovati je, da bodo do konca leta 1966 v glavnem 
vsi upravičenci uveljavili te pravice, ker je rok za uveljavitev udeležbe v NOV 
po 187. členu TZPZ 31. 12. 1966. Število do sedaj priznanih primerov se je 
približalo ocenitvi pred sprejetjem zakona, da bo v Sloveniji okrog 15 000 borcev 
kmetov, ki bodo uveljavili zdravstveno zavarovanje. 

Po prvih analizah zdravstvenega varstva kmetov-borcev v mesecu maju in 
juniju 1966 je začelo prevladovati mnenje, da je dosedanja ureditev zdravstve- 
nega varstva kmetov-borcev nepravična, ker so se te pravice polastili tudi ljudje, 
ki vso vojno niso imeli ničesar skupnega z NOV. Splošno mnenje je, da kmetje 
za nekaj dni ali tednov sodelovanja z NOV ne morejo pridobiti pravic do 
ugodnosti pri zdravstvenem zavarovanju in da je bila sprejeta ureditev v se- 
danjem zakonu preuranjena. 

Da bi dosegli pravičnejšo ureditev, je potrebno spremeniti zakon in iz 
dosedanjih upravičencev izločiti kmete, ki so z NOV sodelovali le kratek čas. 
Po mnenju Republiškega sekretariata za zakonodajo takšna sprememba zakona 
ne bi pomenila kršitev ustave in zakonov, čeprav nekaterim uživalcem odvzame 
sedanje ugodnosti. Zakon namreč zagotovi obseg zdravstvenega varstva do 
višine sredstev, ki so za to na voljo. Ta obseg se spreminja glede na sredstva 
in iz drugih vzrokov, kot to vidimo pri zdravstvenem zavarovanju delavcev. 

O tem problemu je razpravljala tudi komisija Izvršnega sveta Skupščine 
Socialistične republike Slovenije za vprašanja borcev NOV in ugotovila, da je 
potrebno že zaradi dosedanjih političnih posledic zakona o zdravstvenem varstvu 
kmetov-borcev narodnoosvobodilne vojne in njihovih družinskih članov ta zakon 
spremeniti in omejiti pravico do zdravstvenega varstva kmetov-borcev le na 
tiste, ki so sodelovali z NOV nepretrgoma vsaj od 1. 1. 1945 do konca vojne. 
Enako sodi tudi Zveza združenj borcev NOV Slovenije. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pritrjuje vsem nave- 
denim stališčem in predlaga spremembo1 zakona o zdravstvenem varstvu kmetov- 
borcev narodnoosvobodilne vojne in njihovih družinskih članov, in sicer tako, 
da se pravica do zdravstvenega varstva omeji lt na udeležence, ki so nepre- 
trgano sodelovali z NOV vsaj od 1.1. 1945 do konca vojne, od družinskih članov 
pa naj se upoštevajo le zakonec nosilca pravice in njegovi otroci, katere je 
dolžan preživljati. 

Sekretariat za zakonodajo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije soglaša 
s predlogom zakona. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
17. novembra 1966 obravnavala predlog zakona o spremembi in dopolnitvi za- 
kona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev narodnoosvobodilne vojne in nji- 
hovih družinskih članov, ki ga je Skupščini SRS predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi k zakonskemu predlogu ni bilo pripomb. 
V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija izrazila pomisleke 

zoper določbo1 2. člena. To določbo je namreč mogoče razumeti tako, kot da 
določa status borca oziroma obenem jemlje status borca tistim kmetom, ki ni- 
majo priznanega časa udeležbe ali časa aktivnega in organiziranega dela v NOB 
v dvojnem trajanju najmanj od 1. 1. 1945 do 15. 5. 1945. Taka razlaga, ki pa je 
po sedanjem besedilu 2. člena možna, bi bila po mnenju komisije nepravilna, 
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saj se s tem zakonom ne ureja vprašanje statusa borca. Namen zakona ni v tem, 
da določa, kdo ima status borca kmeta, ampak da določi posebne pravice, ki 
pripadajo nekaterim kategorijam kmetov-boroev. Da se odpravi možnost ome- 
njene nepravilne razlage določbe 2. člena, je komisija predlagala, da se ideja, 
izražena v 2. členu zakonskega predloga, prevzame v 1. člen zakona in je zato 
sprejela naslednji amandma: 

— Besedilo 1. člena zakonskega predloga se spremeni tako, da se glasi: 
»Določba 1. člena zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-borcev narodno- 

osvobodilne vojne in njihovih družinskih članov (Ur. 1. SRS, št 10-84/65 in 
št. 36-379/65) se spremeni tako, da se glasi: 

»Kmetje borci, ki so bili udeleženci španske državljanske vojne, in tisti 
kmetje-borci, ki so bili udeleženci narodnoosvobodilne vojne, pa imajo čas ude- 
ležbe ali čas aktivnega in organiziranega dela v narodnoosvobodilnem boju 
priznan v dvojnem trajanju od 1. januarja 1945 do 15. maja 1945, ter njihovi 
družinski člani imajo zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva v enakem 
obsegu kot zaposleni delavci. 

Za družinske člane kmeta-borca po prejšnjem odstavku se štejejo njegov 
zakonec in njegovi otroci, ki jih je dolžan preživljati po zakonu.« 

Določba 2. člena se črta. 
3. člen postane 2. člen. 
Ker se z zakonskim predlogom že drugič spreminja in dopolnjuje zakon, 

je komisija izrazila mnenje, da je zaradi jasnosti in preglednosti zakona treba 
izdati prečiščeno besedilo zakona in je zato sprejela naslednji amandma: 

— Doda se nov 3. člen, ki se glasi: 
»Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je pooblaščena, da 

določi in izda prečiščeno besedilo zakona o zdravstvenem varstvu kmetov-boroev 
narodnoosvpbodilne vojne in njihovih družinskih članov.« 

Predstavnik Izvršnega sveta si je izjavo o predloganih spremembah pridržal. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

Priložen je predlog zakona v prečiščenem besedilu. 

5t.: 191-11/66 
Ljubljana, 17. 11. 1966 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora — poročilo z dne 
22. 11. 1966, št. 191-11/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora — poročilo z dne 14. 11. 1966 in dodatno poročilo z dne 3. 12. 1966, 
št. 191-11/66. 
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PREDLOG ZAKONA 
o določitvi skrbniškega organa 

1. člen 

Skrbniške zadeve v občini opravlja upravni organ, pristojen za zadeve 
socialnega varstva. 

Občinska skupščina lahko prenese opravljanje skrbniških zadev na center 
za socialno delo. 

2. člen 

O pritožbi zoper odločbe, ki jih izda na prvi stopnji center za socialno delo, 
odloča republiški upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Družbeni razvoj zadnjih let, zlasti proces industrializacije in z njim pove- 
zane migracije, je vplival na spremembo strukture prebivalstva v celoti in še 
posebej na strukturo družine tako, da sta se znatno razširila in spremenila obseg 
in vsebina državnih ter družbenih posegov v najintimnejše sfere človekovega 
življenja in da so dobili posegi materialnega značaja (družbene denarne po- 
moči) drugo mesto v vrsti socialno-varstvenih ukrepov. 

Temu novemu obsegu in vsebini nalog, pa tudi razvoju samoupravljanja 
na drugih področjih družbenega življenja, se je morala začeti prilagajati tudi 
služba socialnega varstva s svojo organizacijo dela, da bi lahko v skladu s tem 
izvajala socialno-varstvene ukrepe in za reševanje le-teh mobilizirala same 
prizadete občane in druge družbene dejavnike. 

V tem sklopu dobiva čedalje večji pomen institucija skrbništva, ki po svoji 
vsebini in formalni zakonski ureditvi ne obsega samo skrbništva v tradicional- 
nem smislu, temveč je zlasti po sprejetju novega temeljnega zakona o skrb- 
ništvu (Uradni list SFRJ, št. 16-329/65) zaupana skrbniškemu organu cela vrsta 
novih pomembnih nalog. To prenašanje novih nalog na skrbniške organe se 
je v znatni meri izvršilo na mehaničen oziroma zakonodajno-tehničen način, 
ne da bi bilo v zveznem zakonu določeno, kdo opravlja skrbniške zadeve v občini. 
Prav to vprašanje pa povzroča v praksi največ težav, saj je v sedanjem organi- 
zacijskem stanju že ovira za nadaljnji razvoj in utrditev celotne službe soci- 
alnega varstva v občini. 

Novi temeljni zakon o skrbništvu ne ureja namreč samo vprašanja pomoči, 
ki jo daje družbena skupnost mladoletnim osebam, ki niso pod skrbništvom, 
polnoletnim osebam, ki niso sposobne, da same skrbijo zase ter za svoje pravice 
in interese, ter drugim osebam, ki niso zmožne ali nimajo možnosti skrbeti 
za svoje pravice in koristi, temveč določa, da daje skrbniški organ varstvo tudi 
osebam, za katere skrbijo starši, in sicer pod pogoji in na način, ki jih določajo 
posebni zakoni. Skrbniški organ izvaja vzgojne in druge ukrepe, ki jih izrekajo 
sodišča in drugi pristojni organi za vzrejo, vzgojo in izobrazbo mladoletnikov in 
drugih oseb, na katere se ti ukrepi nanašajo, poleg tega pa opravlja druge 

32 
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naloge, za katere je pristojen po posebnih zakonih ali predpisih družbeno-poli- 
tičnih skupnosti, izdanih na podlagi tega zakona (7. člena temeljnega zakona 
o skrbništvu). 

Tako sam temeljni zakon daje možnost širjenja aktivnosti skrbniških orga- 
nov tudi na zadeve zunaj skrbništva v tradicionalnem smislu. Naloge skrbniških 
organov obsegajo tedaj v glavnem dve temeljni kategoriji, in sicer po samem 
temeljnem zakonu o skrbništvu ter po drugih predpisih; prav te zadeve pa so 
vedno bolj obsežne, zahtevne in zapletene, saj se morajo reševati hitro, večkrat 
ob pritegnitvi raznih strokovnjakov ali pa s sodelovanjem v postopku pri 
drugih organih (sodstvo, notranje zadeve, šolstvo itd.). 

Vse to zahteva strokovno in čimbolj samostojno organizirano službo, ki 
naj ima vse možnosti, da dela po sodobnih metodah socialnega dela ne samo 
v kurativnem smislu, temveč predvsem z organiziranjem širokega preventivnega 
dela, ki se vključuje v čimširše sodelovanje z vsemi oblikami družbenega samo- 
upravljanja in s tem, da priteguje tudi zainteresirane občane. 

Praksa je pokazala, da togo postavljena organizacija službe socialnega 
varstva v okviru občinske uprave, v katere sestavi je tudi skrbniški organ, 
zmeraj težje opravlja svoje delo oziroma ga ne more opravljati v vsej globini 
in širini. To spoznanje je pripeljalo zvezne in republiške oi~gane do tega, da so 
sprejeli priporočilo o ustanavljanju centrov za socialno delo kot samostojnih 
strokovnih služb socialnega varstva v občini (Uradni list FLRJ, št. 11/16, in 
Uradni list SRS, št. 7/64) z namenom, da se tak center kot enakovreden samo- 
upravni organizem vključi v življenje komune. 

V Sloveniji je danes 13 centrov za socialno delo, in sicer v večjih mestnih 
središčih in v nekaterih razvitejših občinah. V centrih so zaposleni strokovni 
delavci (socialni delavci, pedagogi, psihiater, pravniki itd.). Ta struktura zapo- 
slenih je znatno boljša od strukture delavcev v občinskih organih, pristojnih 
za zadeve socialnega varstva. Teh 13 centrov je šele na začetku razvojne poti 
te službe, saj je pričakovati v skladu z našim družbenoekonomskim razvojem 
čedalje večjo utrditev te službe in tudi ustanavljanje nadaljnjih občinskih 
oziroma medobčinskih centrov, ker je precej občin, ki čakajo le na ureditev 
pravnega statusa centrov, da bi organizirale tudi na svojem območju tako službo. 

V sedanjem svetu pa centri niso pooblaščeni, da bi opravljali v občini 
v celoti naloge socialnega varstva in s tem tudi naloge skrbništva, temveč 
opravljajo le strokovno socialno delo v tej zvezi, kar pa se največkrat težko loči 
od celotnega reševanja v upravnem postopku, pa tudi sicer taka delitev dela 
povzroča dvotirnost, zavlačevanje in neekonomičnost postopkov, ker ni zdru- 
žena v enem organu. 

Vse to je treba poudariti ob določitvi skrbniškega organa v občini z repu- 
bliškim zakonom, ker je temeljni zakon o skrbništvu s svojim 5. členom prepustil 
republikam določitev skrbniškega organa. Ob pripravah temeljnega zakona, 
posebno pri formulaciji 5. člena, je bilo v razpravah poudarjeno, da se skrb- 
niške zadeve prenesejo v pristojnost centrov za socialno delo, ki so strokovne 
službe občine na področju socialnega varstva. 

Zakon o določitvi skrbniškega organa v občini je doslej sprejela republika 
Makedonija, ki je tudi določila center za socialno delo kot skrbniški organ 
v občini. Republika Bosna in Hercegovina je tudi pripravila zakon v istem 
smislu, isto pa pripravljajo tudi druge republike. Na posvetovanju v Jugoslo- 
vanskem odboru za socialno delo, kjer so bili navzoči predstavniki zveznega 
in vseh republiških sekretariatov za zdravstvo in socialno politiko oziroma 
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socialno varstvo, združenja socialnih delavcev in direktorji centrov za socialno 
delo, je bilo dne 18. aprila 1966 sklenjeno glede pravnega položaja in statusa 
centrov za socialno delo: Z zakonskimi predpisi je treba omogočiti, da centri za 
socialno delo dobijo pooblastilo za učinkovito in uspešno izvajanje nalog social- 
nega varstva. S tem bi se odpravilo dupliranje dela, ki v praksi obstaja pri 
vzporednem delovanju centrov za socialno delo in organov v občinski upravi. 

Predlog zakona upošteva sedanje stanje in ne obvezuje občin, da bi morale 
ustanoviti centre za socialno delo kot edini skrbniški organ, prepušča pa občin- 
skim skupščinam, da lahko prenesejo opravljanje skrbniških zadev na center 
za socialno delo. Na ta način je omogočen nadaljnji razvoj, da prevzame center 
za socialno delo kot samostojna strokovna služba za zdaj sicer le opravljanje 
skrbniških zadev, v prihodnje pa tudi opravljanje vseh drugih socialno-var- 
stvenih zadev. 

Temeljni zakon o skrbništvu je opredelil vsebino institucije skrbništva in 
ostane le, da se uredi vprašanje drugostopnega organa, ki rešuje pritožbe zoper 
prvostopne odločbe. To je potrebno in utemeljeno zaradi enotnosti drugostop- 
nega organa, ker bi sicer prišlo do dveh različnih drugostopnih organov. Pritožbe 
zoper odločbe skrbniškega organa v občinski upravi bi namreč reševal republiški 
upravni organ, pristojen za zadeve socialnega varstva, pritožbe zoper odločbe 
centrov za socialno delo pa bi reševal višji samoupravni organ, kakor to določa 
statut centra. To pa ne bi bilo primerno, saj mora vse pritožbe reševati isti 
organ v celi republiki že zaradi enotnosti uporabe zakonskih predpisov in enot- 
nosti usmerjanja strokovnega dela; pa tudi sicer statutarni samoupravni organi 
centrov ne bi bili primerni za reševanje pritožb, ker bi se le-te reševale v isti 
delovni organizaciji, ki je odločala že na prvi stopnji. 

Za ureditev, ki jo predvideva predlog zakona, je opora v 229. členu zakona 
o splošnem upravnem postopku, po katerem se lahko z zakonom predpiše pri- 
stojnost državnega organa za reševanje pritožb zoper odločbe, ki jih izdaja 
delovna organizacija, v tem primeru torej center za socialno delo. Drugostopni 
državni organ pa naj bi bil republiški upravni organ, pristojen za zadeve soci- 
alnega vastva, kar je v skladu z določbo 225. člena zakona o splošnem upravnem 
postopku. 

POROČILA 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije, je na seji dne 28. oktobra 1966 obravnaval in sklepal o predlogu 
zakona o določitvi skrbniškega organa, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor poudaril, da je predlog zakona pomemben, 
saj doslej s predpisi ni bilo jasno določeno, kdo opravlja skrbniške zadeve v 
občini, vendar je izrazil dvom, če bomo z njegovo sedanjo dikcijo res reševali 
širše skrbstvene zadeve in ne samo skrbniške zadeve v klasičnem smislu. Ker 
temeljni zakon o skrbništvu širše opredeljuje institucijo skrbništva, bi lahko 
namreč uporaba izraza »skrbniški organ« povzročila dvom, če ne gre samo za 
skrbniški organ klasičnega smisla. 

Čeprav so se centri za socialno delo pokazali kot zelo dobra in uspešna 
institucija in dosegli tudi precejšnje uspehe, ni nujno, da bi morala imeti vsaka 
občina svoj center oziroma, da bi tiste občine ki te centre imajo, obvezno pre- 
nesle opravljanje skrbniških zadev nanje. Organizacija socialne službe mora 
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biti pač prilagojena potrebam in možnostim posamezne občine. Zato je prav, 
da predlog zakona predvideva možnost odločitev občinske skupščine, če bo 
zadeve s področja skrbništva prenesla v pristojnost centrov za socialno delo. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga je odbor predlagal naslednje 
spremembe: 

K naslovu: naslov predloga zakona naj se glasi: »Zakon o določitvi 
skrbstvenega organa«. 

5. člen temeljnega zakona o skrbništvu določa, da opravlja skrbstvene 
zadeve občinski skrbstveni organ (skrbstveni organ), ki ga določa republiški 
predpis. Ker temeljni zakon v vseh svojih določbah, kjer omenja ta organ, 
uporablja izraz »skrbstveni organ«, naj bi tudi republiški predpis uporabljal ta 
termin. Uporaba izraza »skrbniški organ« bi lahko povzročila pri izvajanju 
zakona dvom, če ne gre samo za skrbniški organ v klasičnem smislu. 

K 1. členu: v prvi vrsti prvega odstavka naj se beseda »skrbniške« na- 
domesti z besedo »skrbstvene«. 

V prvi vrsti drugega odstavka naj se beseda »skrbniških« nadomseti z be- 
sedo »skrbstvenih«. 

Sprememba je potrebna zato, ker ne gre samo za skrbniške zadeve v kla- 
sičnem smislu, marveč za skrbstvene zadeve kot to določa temeljni zakon o 
skrbništvu v 5. členu. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z amandmaji odbora k predlogu zakona 
strinjal, s čimer so postali sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme zakon zakona z navede- 
nimi spremembami. 

Za poročevalca na seji Republiškega zbora je odbor določil poslanko Slavko 
Perger. 

Št.: 58-2/66 
Ljubljana, 28. 10. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora — poročilo z dne 14. 10. 1966, št. 58-2/66. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
11. 10. 1966 in dodatno poročilo z dne 11. 11. 1966, št. 58-2/66. 

PREDLOG ZAKONA 
o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon ureja delovna razmerja delavcev: 
— ki delajo pri osebah, ki smejo po zakonu pri svojem delu uporabljati 

tudi delo drugih oseb (npr. dopolnilno delo pri samostojnih obrtnikih, pri samo- 
stojnih gostincih, pri zasebnih kmetijskih gospodarstvih in podobno); 

— ki delajo pri drugih zasebnih delodajalcih (kot npr. gospodinjske pomoč- 
nice, postrežnice, hišniki in podobno). 
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2. člen 

Z delovno pogodbo med zasebnim delodajalcem in delavcem se določijo 
pogoji ter dolžnosti in pravice iz takega dela samo v skladu z zakonom. 

Ce so v delovni pogodbi dogovorjene manj ugodne delovne razmere in var- 
nost pri delu ter manjši osebni dohodki (plača) ali manjše druge materialne 
pravice, kot jih določa zakon oziroma kot jih imajo poprečno za enako količino 
in kakovost dela delavci v delovnih skupnostih, ki delajo z družbenimi sredstvi, 
se štejejo take določbe za neveljavne. 

3. člen 

Za urejanje delovnih razmerij delavcev, zaposlenih pri zasebnih deloda- 
jalcih, se primerno uporabljajo določbe temeljnega zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list SFRJ, št. 17-352/65), če ni s tem zakonom drugače določeno. 

II. Sklenitev delovnega razmerja 

4. člen 

Delavec, ki želi sodelovati s svojim delom z zasebnim delodajalcem, mora 
biti star najmanj 15 let in za delo zdravstveno sposoben. 

5. člen 

Delovno razmerje nastane s sklenitvijo pismene delovne pogodbe. 
Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja nastanejo z dnem, ko delavec 

nastopi delo. 
6. člen 

Delovna pogodba mora obsegati zlasti določbe: 
— o tem, ali je sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, za določen čas 

ali na poskušnjo; 
— kakšna dela mora delavec opravljati; 
— o delovnem času, o osebnem dohodku (plači) in nadomestilih, o odmorih, 

o počitku in dopustih; 
— o odpovednem roku; 
— o varstvu pri delu, zlasti pa o posebnem varstvu žena, mladine in inva- 

lidov v delovnem razmerju; 
— o načinu prenehanja delovnega razmerja; 
—■ o posebnih pravicah in dolžnostih delavcev in zasebnih delodajalcev. 

7. člen 

Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas. 
V primerih sezonskega dela, začasno povečanega obsega dela, nadomestitve 

začasno odstotnega delavca, začasnega zadržka zasebnega delodajalca pri vod- 
stvu poslovanja ali v primeru, če to delavec sam zahteva, se lahko sklene delovno 
razmerje tudi za določen čas. 
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8. člen 

Delovno razmerje se lahko sklene na poskušnjo. 
Poskusni rok ne sme biti daljši kot trideset dni. 
Dokler teče poskusni rok, lahko razdere delovno razmerje na poskušnjo 

vsaka stran brez poprejšnje odpovedi, vendar mora to poprej sporočiti drugi 
strani. 

Ce delavec po preteku poskusnega roka dela naprej, se šteje, da je delovno 
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, in sicer od dneva, ko je delavec nastopil 
poskusno delo. 

9. člen 

Zasebni delodajalec je dolžan delavca ob nastopu dela natančneje seznaniti 
z delom, z delovnimi razmerami, z organizacijo dela ter s- pravicami in dolž- 
nostmi delavca. 

Delavec lahko odkloni delo, na katerem mu ni zagotovljeno predpisano 
varstvo, če bi mu zaradi tega grozila pri delu neposredna nevarnost za življenje. 
O temi mora delavec še isti dan obvestiti občinski organ za inšpekcijo dela. 
Dokler se ne izvede predpisano zavarovanje, ima delavec za tisti čas, ko ne dela, 
pravico do nadomestila osebnega dohodka (plače), ki ustreza poprečnemu oseb- 
nemu dohodku (plači), ki ga je imel v zadnjih treh mesecih. Občinski organ 
za inšpekcijo dela mora najkasneje v sedmih dneh ugotoviti, ah je zagotovljeno 
predpisano varstvo. 

10. člen 

Delavci, ki še niso stari 18 let, in ženske se ne smejo zaposliti pri delih, 
na katerih se pretežno opravljajo posebno težka telesna ali druga dela, ki lahko 
škodljivo in s povečano nevarnostjo vplivajo na njihovo zdravje. 

Za delo pristojni občinski upravni organ odloči, ali gre za delo iz prejšnjega 
odstavka. 

III. Delovni čas 

11. člen 

Delavec ima pravico do delovnega časa, ki ne sme znašati več kot 48 ur na 
teden, dokler v SR Sloveniji ne bo na splošno vpeljan 42-umi delovni teden. 
Z delovno pogodbo se lahko določi tudi krajši delovni čas, ki pa mora znašati 
najmanj polovico polnega delovnega časa. 

Republiški sekretariat za delo lahko določi delovni čas, krajši od polnega 
delovnega časa za dela, na katerih se dela v posebnih delovnih razmerah, ki 
škodljivo vplivajo na delovno sposobnost in zdravje delavcev. S tem predpisom 
se določi tudi postopek za ugotavljanje posebnih delovnih razmer ter način in 
obseg skrajšanja delovnega časa, ki je sorazmeren.s škodljivim vplivom teh 
razmer. 

Tako skrajšani delovni čas se šteje za poln delovni čas. 

12. člen 

Če je zaradi narave ali organizacije dela na določenem delu delovni čas 
sestavljen iz časa dejanskega dela in iz časa obvezne navzočnosti delavca na 
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delu, ki terja od njega določeno delovno aktivnost, sme biti skupen delovni čas 
daljši od polnega delovnega časa. 

Takšen delovni čas lahko traja samo toliko časa, kolikor je nujno, da se 
konča določen delovni proces, v nobenem primeru pa ne sme biti daljši od dva- 
najst ur. 

Delavec in zasebni delodajalec določita v delovni pogodbi ali se posebej 
dogovorita, kako se delovna aktivnost delavca med obvezno navzočnostjo pre- 
računava na uro dejanskega dela zaradi odmerjanja pravic delavca iz delov- 
nega časa; pri tem se tri ure obvezne navzočnosti ne smejo šteti za manj kot 
eno uro dejanskega dela, 

13. člen 

Z delovno pogodbo se lahko dogovorita zasebni delodajalec in delavec, da 
je delovni čas v posameznih dnevih v tednu daljši od polnega delovnega časa 
in da se zato skrajša za druge dneve v tednu za toliko časa, za kolikor je bil 
podaljšan. 

Ce se takšna razporeditev delovnega časa nanaša na daljša obdobja, je 
potrebno poprejšnje soglasje za delo pristojnega občinskega upravnega organa. 

Republiški sekretariat za delo lahko določi pogoje, pod katerimi za takšno 
razporeditev delovnega časa ni potrebno soglasje za delo pristojnega občinskega 
upravnega organa. 

IV. Odmori, počitki in dopusti 

14. člen 

Delavec ima med dnevnim delom z enkratnim polnim delovnim časom 
pravico do tridesetminutnega odmora. 

Cas odmora se šteje za čas, prebit na delu. 

15. člen 

Delavec ima pravico do dnevnega počitka med dvema zaporednima delov- 
nima dnevoma najmanj dvanajst ur. 

Zasebni delodajalec s sezonskimi deli pa mora zagotoviti delavcu v sezoni 
nepretrgan dnevni počitek najmanj deset ur. 

16. člen 
% 

Delavec ima pravico do tedenskega počitka najmanj štiriindvajset ur brez 
presledka. Ce je nujno, da dela na dan svojega tedenskega počitka, mu mora 
zasebni delodajalec zagotoviti za tak počitek en dan v naslednjem tednu. 

17. člen 

V dejavnostih s posebnimi specifičnostmi procesa in organizacije dela in 
proizvodnje (npr. kmetijstvo', gostinstvo, opravljanje storitev v gospodinjstvu 
in podobno) se lahko z delovno pogodbo po poprejšnjem soglasju za delo pri- 
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stojnega občinskega pravnega organa drugače uredi dnevni in tedenski počitek 
pod pogojem, da se delavcu v kakšni drugi dobi zagotovi počitek v obsegu, do- 
ločenem v temeljnem zakonu o delovnih razmerjih. 

18. člen 

Delavec ima pravico do plačanega letnega dopusta, ki traja najmanj štiri- 
najst in največ trideset delovnih dni. 

V okviru iz prejšnjega odstavka se določi letni dopust z delovno pogodbo 
glede na težo dela, delovne razmere, delavčevo delovno dobo in glede na posebne 
socialne razmere, v katerih delavec živi. 

V. Osebni dohodki (plače) in nadomestila 

19. člen 

Delavec ima pravico do osebnega dohodka (plače), ki se določi z delovno 
pogodbo. Z delovno pogodbo se tudi določijo izplačilni roki, ki ne smejo biti 
daljši kot trideset dni, in način izplačila osebnega dohodka (plače), in sicer 
osebni dohodek (plača) vnaprej ali za nazaj, plačilo v denarju ali deloma v 
naravi. 

Za plačilo v naravi se šteje zagotovitev stanovanja in prehrane ali zago- 
tovitev samo stanovanja oziroma samo prehrane. 

Ce je dogovorjeno plačilo v denarju in v naravi, ne sme biti del osebnega 
dohodka (plače), ki se izplačuje v denarju, manjši od minimalnega osebnega 
dohodka. 

20. člen 

Dogovorjeni osebni dohodek (plača) ne sme biti nižji od osebnega dohodka, 
ki ga za enako ah podobno delo poprečno prejemajo delavci v delovnih skup- 
nostih, ki delajo z družbenimi sredstvi; poprečne osebne dohodke teh delavcev 
ugotavlja za delo pristojni občinski upravni organ. 

Za dela in poklice, za katere ni mogoče ugotoviti poprečnega osebnega do- 
hodka na način, določen v prejšnjem odstavku, določi po potrebi najnižji osebni 
dohodek (plačo) občinska skupščina. 

21. člen 

Delavcu pripada za delo, opravljeno čez polni delovni čas in na dan teden- 
skega počitka, osebni dohodek (plača), povečan najmanj za 50 °/o. 

Za delo, opravljeno na dneve državnih praznikov, pripada delavcu poleg 
nadomestila dohodka (plač) še osebni dohodek (plača), povečan najmanj za 50 "/o. 

22. člen 

Z delovno pogodbo se podrobno uredi pravica delavca do povračila stroškov 
za službena potovanja, za terensko delo, za selitvene stroške, za ločeno življenje 
in za prevoz na delo in z dela. 

Z delovno pogodbo se določijo poleg primerov, v katerih ima delavec pra- 
vico do povračila dejanskih stroškov, tudi pogoji, pod katerimi uveljavlja to 
pravico, ter višina in način povračila stroškov. 
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VI. Odgovornost delavca in zasebnega delodajalca 

23. člen 

Z delovno pogodbo se določijo delovne dolžnosti in odgovornosti delavca in 
zasebnega delodajalca. 

Delovne dolžnosti delavca so zlasti: 
— da mora osebno in ob svoji odgovornosti opravljati delo; 
— da mora izpolnjevati delovne obveznosti in dolžnosti, ki izvirajo iz delov- 

nega razmerja; 
— da mora biti na delu in tam delati v predpisanem delovnem času; 
— da mora varovati zaupana delovna in varstvena sredstva; 
— da uporablja varstvena sredstva po njihovem namenu in jih varuje pred 

okvarami; 
—■ da takoj naznani pomanjkljivosti in okvare na strojih, na napravah in 

na varstvenih sredstvih ter vse nenavadne pojave pri delu, ki bi utegnili spraviti 
v nevarnost življenje ali zdravje delavcev; 

— da mora v 24 urah sporočiti zasebnemu delodajalcu, če iz kakršnegakoli 
razloga ne more priti na delo; 

— da varuje poslovno tajnost. 
Dolžnosti zasebnega delodajalca so zlasti: 
— da mora ukreniti vse, kar je predpisano in po splošno priznanih pra- 

vilih higienskega in tehničnega varstva potrebno, da se zavaruje življenje in 
zdravje delavcev; 

— da v roku izplačuje delavcu dogovorjeni osebni dohodek (plačo); 
— da omogoči delavcu letni dopust; 
j— da omogoči delavcu nočni in tedenski počitek; 
— da mora vestno izpolnjevati delovno pogodbo. 

VII. Prenehanje delovnega razmerja 

24. člen 

Delovno razmerje med delavcem in zasebnim delodajalcem preneha s pisme- 
nim sporazumom, z odpovedjo, s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno, 
po samem zakonu, z izstopom ali z odpustom. 

25. člen 

Delovno razmerje med delavcem in zasebnim delodajalcem lahko preneha 
vsak čas s pismenim sporazumom. 

26. člen 

Delavec lahko ob vsakem času brez obrazložitve odpove delovno razmerje. 
Delavec mora ostati na delu še toliko časa, kolikor je določeno z delovno 

pogodbo, vendar ne sme biti odpovedni rok krajši kot trideset dni in ne daljši 
kot šest mesecev. 
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27. člen 

Zasebni delodajalec lahko odpove delavcu delovno razmerje brez njegove 
privolitve: 

— če trajneje zmanjša obseg dela oziroma poslovanja; 
— če se ugotovi, da delavčeva delovna sposobnost ne zadovoljuje zahtev 

dela, ki ga opravlja; 
— če delavec po nastopu dela ne izpolnjuje več splošnih in posebnih po- 

gojev, ki so določeni za sprejem na delo, ali če ne izpolnjuje delovnih nalog in 
obveznosti iz delovne pogodbe. 

Odpoved mora biti pismena in obrazložena ter mora imeti pouk o pravnem 
sredstvu. 

28. člen 

Za trajnejše zmanjšanje obsega dela oziroma poslovanja se šteje tudi, če 
za daljši čas preneha potreba po dopolnilnem delu oziroma po storitvah delav- 
cev, zato ker lahko zasebni delodajalec sam ali s pomočjo svojih ožjih družinskih 
članov opravlja delo svoje dejavnosti. 

29. člen 

Da delovna sposobnost delavca ne zadovoljuje zahtev dela, ugotovi posebna 
strokovna komisija, ki jo imenuje na predlog zasebnega delodajalca pristojni 
občinski upravni organ. Ta organ imenuje predsednika komisije, po enega člana 
komisije pa določita občinski sindikalni svet in zasebni delodajalec. 

30. člen 

Delavcu ni mogoče proti njegovi volji odpovedati po 27. členu tega zakona 
v tehle primerih: dokler je delavec po zdravniškem izvidu začasno zdravstveno 
zadržan oziroma nezmožen za delo, dokler je na letnem dopustu, dokler je na 
mladinski delovni akciji, na vojaških vajah ali na doslužitvi vojaškega roka do 
treh mesecev in dokler je delavka noseča oziroma ima otroka do osem mesecev 
starosti. 

31. člen 

Delovno razmerje, sklenjeno za določen čas, preneha s potekom časa, za 
katerega je bilo sklenjeno. 

32. člen 

Poleg primerov iz 110. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih pre- 
neha delavcu delovno razmerje po samem zakonu, če zaradi stečaja nastopi 
prenehanje dejavnosti, in sicer z dnem pravnomočnosti sklepa stečajnega senata 
o zaključitvi stečajnega postopka. Če preneha dejavnost zaradi nastopa drugih 
okolnosti, pa preneha delovno razmerje po samem zakonu na način, ki je pred- 
viden v predpisih o posledicah takšnih okolnosti. 

33. člen 

Delavec lahko izstopi z dela brez poprejšnje odpovedi: 
— če mu zasebni delodajalec ne izplača dogovorjenega osebnega dohodka 

(plače) do petnajstega dne v mesecu za prejšnji mesec; 



Priloge 507 

— če mu zasebni delodajalec ne daje primerne hrane oziroma stanovanj- 
skega prostora, če sta hrana in stanovanje dogovorjena; 

— če zasebni delodajalec grdo ravna z njim ali če ga sili k storitvi neza- 
konitih oziroma nemoralnih dejanj ah če ga sili k opravljanju dela v življenju 
oziroma zdravju nevarnih okoliščinah ah dela, ki ni bilo dogovorjeno; 

— če mu zasebni delodajalec kljub opozorilu krati dogovorjene ali z za- 
konom določene pravice. 

Za izstop z dela se šteje, če delavec tri zaporedne dni neopravičeno ne pride 
na delo. 

Ce preneha delovno razmerje z izstopom v primerih iz prvega odstavka tega 
člena, se šteje, da je zasebni delodajalec odpovedal delovno razmerje. Delavec 
ima v takem primeru pravico do denarnega nadomestila v višini skupnega 
zneska osebnega dohodka za čas odpovednega roka. 

Če preneha delovno razmerje z izstopom v primeru iz drugega odstavka tega 
člena, je delavec odškodninsko odgovoren. 

34. člen 

Zasebni delodajalec lahko odpusti z dela delavca brez poprejšnje odpovedi, 
če ga zaloti pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Kadar zasebni delodajalec odpusti delavca, mu mora to pismeno sporočiti 
in navesti razloge za odpust. 

Če delavec meni, da razlogi za odpust niso resnični, ima pravico vložiti 
tožbo pri sodišču splošne pristojnosti (delovni spor). Če sodišče ugotovi, da 
razlogi niso resnični, ima delavec vse pravice do poteka dogovorjenega odpo- 
vednega roka. Če je delavcu zaradi odpusta iz neresničnih razlogov nastala 
večja škoda, kot znaša nadomestilo osebnega dohodka (plače) do poteka dogo- 
vorjenega odpovednega roka, mu je zasebni delodajalec dolžan povrniti to škodo. 

V primeru odpusta preneha delavcu delovno razmerje z dnem vročitve 
pismenega sporočila. 

35. člen 

Zasebni delodajalec mora dovohti delavcu na njegovo zahtevo med odpo- 
vednim rokom, da med delovnim časom odhaja in si išče novo zaposlitev. Raz- 
pored in odsotnost z dela določita sporazumno delodajalec in delavec, vendar 
sme trajati odsotnost z dela največ dvanajst ur v tednu. 

VIII. Posebne določbe o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev, gospodinjskih 
pomočnic in drugih delavcev, ki delajo v gospodarstvu oziroma gospodinjstvu 

zasebnih delodajalcev 

36. člen 

Za delovna razmerja delavcev, ki opravljajo kmetijska ali druga dela v 
zasebnih kmetijskih gospodarstvih (kmetijski delavci), in za delovna razmerja 
delavcev, ki delajo v gospodinjstvu zasebnih delodajalcev (gospodinjske pomoč- 
nice) ah opravljajo hišniška dela v družinskih stanovanjskih hišah, se uporab- 
ljajo določbe I. do VII. poglavja tega zakona, če ni v tem poglavju drugače 
določeno. 
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37. člen 

Ce ima kmetijski delavec oziroma gospodinjska pomočnica kot prejemek v 
naravi pri zasebnem delodajalcu stanovanje in hrano, ima pravico do osebne 
uporabe ali souporabe primernega stanovanjskega prostora in do zadostne 
in zdrave hrane. 

Ob prenehanju delovnega razmerja se mora kmetijski delavec oziroma 
gospodinjska pomočnica iz stanovanja izseliti. 

38. člen 

Ce so z delovno pogodbo dogovorjeni tudi prejemki v naravi, mora kme- 
tijski delavec oziroma gospodinjska pomočnica tudi med tedenskim počitkom 
in med državnimi prazniki opravljati najnujnejše delo (npr. oskrba živine, 
priprava hrane in podobno). 

39. člen 

Delovna dolžnost kmetijskega delavca oziroma gospodinjske pomočnice, ki 
je vključen v gospodinjstvo zasebnega delodajalca, je tudi varovanje premo- 
ženja in ugleda zasebnega delodajalca ter njegovih družinskih članov. 

40. člen 

Kmetijskemu delavcu oziroma gospodinjski pomočnici ni mogoče odpovedati 
med boleznijo, ki ne traja več kot en mesec, in med letnim dopustom. 

Kmetijskega delavca oziroma gospodinjsko pomočnico, ki ima kot prejemek 
v naravi pri zasebnem delodajalcu stanovanje in hrano, mora zasebni delo- 
dajalec med boleznijo na njegovo oziroma njeno zahtevo en mesec obdržati v 
svoji oskrbi, lahko pa mu oziroma ji za ta čas priskrbi primerno oskrbo drugod. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora kmetijski delavec oziroma gospo- 
dinjska pomočnica povrniti zasebnemu delodajalcu stroške oskrbe v višini vred- 
nosti oskrbe, določene z delovno pogodbo. 

41. člen 

Zasebni delodajalec lahko odpusti kmetijskega delavca oziroma gospodinjsko 
pomočnico, če je pravnomočno obsojen oziroma obsojena na kazen zapora ali 
mu oziroma ji je bil izrečen varnostni, vzgojni ali varstveni ukrep, in sicer z 
dnem, ko nastopi kazen oziroma z dnem, ko se proti njemu oziroma njej začne 
izvrševati varnostni, vzgojni ali varstveni ukrep. V teh primerih preneha de- 
lovno razmerje z dnem, ko delavec oziroma gospodinjska pomočnica nastopi 
kazen ah ko se začne izvrševati varnostni, vzgojni ali varstveni ukrep. 

42. člen 

Zasebni delodajalec lahko brez poprejšnje odpovedi odpusti z dela kmetij- 
skega delavca oziroma gospodinjsko pomočnico, ki je vključen v gospodinjstvo 
zasebnega delodajalca, če kmetijski delavec oziroma gospodinjska pomočnica s 
svojim ravnanjem ogroža zasebnega delodajalca oziroma njegove družinske 
člane. 

43. člen 

Z delovno pogodbo se določi, katera dela je hišnik zaradi njihove nujnosti 
dolžan opraviti tudi med tedenskim počitkom in med državnimi prazniki. 
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44. člen 

Ce se da hišniku stanovanje, ki je v hiši namenjeno za hišnika, je treba 
to določiti v delovni pogodbi. 

Z delavno pogodbo se lahko dogovorijo tudi druge dajatve (kurjava, raz- 
svetljava, voda in podobno). 

Vrednost dajatev iz prejšnjih odstavkov se ugotovi z delovno pogodbo. 
Vrednost teh dajatev plača hišnik delodajalcu oziroma se obračuna pri izplačilu 
za delo. 

Pravica do dajatev iz drugega odstavka tega člena preneha z dnem, ko 
preneha delovno razmerje hišnika. 

IX. Nadzorstvo 

45. člen 

Neposredno nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona opravlja za delo pri- 
stojni občinski upravni organ. 

X. Kazenske določbe 

46. člen 

Zasebni delodajalec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 500 novih 
dinarjev: 

1. če se v delovni pogodbi z delavcem dogovori za manj ugodne delovne 
razmere in varnost pri delu in za manjši osebni dohodek (plačo) ali za manjše 
druge materialne pravice, kot jih določata temeljni zakon o delovnih razmerjih 
in ta zakon (2. člen); 

2. če sklene delovno pogodbo z osebo, ki ne, izpolnjuje predpisanih pogojev 
(4. člen); 

3. če ne sklene z delavcem pismene delovne pogodbe (5. člen); 
4. če ni v delovni pogodbi dogovorjeno vse tisto, kar je po 6. členu njena 

obvezna vsebina. 

XI. Prehodne in končne določbe 

47. člen 

Delovna razmerja delavcev, zaposlenih pri zasebnih delodajalcih, se morajo 
urediti v skladu z določbami tega zakona najkasneje v treh mesecih od dneva, 
ko začne veljati ta zakon. 

48. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. določbe zakona o hišnikih (Uradni list LRS, št. 38-192759) glede delovnih 

razmerij hišnikov, zaposlenih v družinskih stanovanjskih hišah; 
2. zakon o delovnih razmerjih gospodinjskih pomočnic in postrežnic (Uradni 

list LRS, št. 38-193/59); 
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3. zakon o delovnih razmerjih kmetijskih delavcev v zasebnih kmetijskih 
gospodarstvih (Uradni list LRS, št. 9-46/60); 

4. odredba o minimalnih zneskih plač gospodinjskih pomočnic in postrež- 
nic (Uradni list LRS, št. 17-109/60). 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati določbe 348. 
do 361. ter 368. in 369. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list FLRJ, 
št. 17-298/61). 

49. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I 

Temeljni zakon o delovnih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 17-352/65) ureja 
medsebojna delovna razmerja, kakršna nastanejo med delovnimi ljudmi, ki 
delajo v delovni organizaciji kot člani delovne skupnosti. To so medsebojna 
delovna razmerja, ki nastajajo samo v samoupravnih delovnih skupnostih, kjer 
delovni ljudje delajo z delovnimi sredstvi, ki so družbena lastnina. Zato gre v 
teh primerih za delovna razmerja kot medsebojna razmerja med enakopravnimi 
delavci — člani delovne skupnosti, ki so odraz in posledica samoupravnega 
statusa delovnih organizacij in delavcev, ki v njih delajo. 

Delovni ljudje pa ne delajo samo v delovnih skupnostih. V 22. členu zvezna 
ustava določa, da lahko občani za pridobivanje dohodka opravljajo z osebnim 
delom in s svojimi delovnimi sredstvi kmetijsko, obrtno in drugo storitveno 
ali podobno dejavnost v mejah in pogojih, ki jih določa zakon. Na teh področjih 
ustava izrecno dovoljuje, da se sme v mejah in ob pogojih, ki jih določi zakon, 
uporabiti dopolnilno delo drugih oseb. 

Zaradi uporabe takega dopolnilnega dela pa nastajajo posebna pravna raz- 
merja med občanom, ki s svojimi delovnimi sredstvi opravlja eno od omenjenih 
dejavnosti, in osebo, ki želi s svojim osebnim delom sodelovati s takšnim 
občanom. To so delovna razmerja, ki jih temeljni zakon o delovnih razmerjih 
ne ureja, temveč njihovo ureditev prepušča republiški zakonodaji, da v skladu 
s temeljnim zakonom in v duhu njegovih načel uredi pravice in dolžnosti, ki 
so vsebina teh delovnih razmerij, kakršna nastajajo na podlagi dopolnilnega 
dela. Gre torej za delovna razmerja delavcev: 

— ki delajo pri osebah, ki smejo pri svojem delu uporabljati tudi delo 
drugih oseb (to so: samostojni obrtniki, samostojni gostinci, zasebni kmetijski 
gospodarji itd.); 

— ki delajo pri drugih zasebnikih, ki nastopajo v teh razmerjih kot delo- 
dajalci, ki zaposlujejo druge osebe v svojstvu npr. gospodinjske pomočnice, po- 
strežnice, hišnika itd. 

Predloženi zakon ureja torej delovna razmerja delavcev, ki delajo pri za- 
sebnih delodajalcih. 

Po podatkih Zavoda SR Slovenije za statistiko se ceni, da je pri zasebnih 
delodajalcih zaposlenih okrog 12 000 delavcev, in sicer okrog 6500 delavcev v 
zasebnem obrtništvu, okrog 600 delavcev v kmetijstvu, okrog 450 delavcev v 
zasebnem gostinstvu ter okrog 4400 gospodinjskih pomočnic in postrežnic. 
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II 

Upoštevaje posebnosti delovnih razmerij delavcev, ki delajo pri zasebnih 
delodajalcih, predlog zakona uporablja tem posebnostim ustrezno terminologijo, 
ko npr. govori o sklenitvi delovnega razmerja, o delovni pogodbi, o delovnem 
razmerju na poskušnjo, o osebnem dohodku kot plači, o prenehanju delovnega 
razmerja z odpovedjo, izstopom, odpustom itd. To so pojmi, ki so logična po- 
sledica izrazito pogodbenih razmerij, kjer ni družbenega lastništva in samo- 
upravnega gospodarjenja s sredstvi, ki spadajo v to lastništvo, kjer ni delovnih 
skupnosti enakopravnih članov, kakršne lahko nastajajo samo na podlagi samo- 
upravljanja in družbenega lastništva. Temu primerno so urejeni v predlogu 
zakona tudi nekateri značilni delovnopravni inštituti. 

1. Delovno razmerje med delavcem in zasebnim delodajalcem nastane s 
sklenitvijo pismene delovne pogodbe. Z njo se morajo konkretizirati medsebojne 
pravice in dolžnosti. 

Pomen delovne pogodbe pride predvsem do izraza, če se upošteva, da pri 
zasebnih delodajalcih ne more biti takšnih splošnih aktov, kot so v delovnih 
organizacijah npr. pravilniki o delitvi osebnih dohodkov, o medsebojnih delovnih 
razmerjih ter o varstvu pri delu. Zato predvideva predlog zakona, da so neve- 
ljavne vse tiste določbe v delovni pogodbi, s katerimi bi bile dogovorjene manj 
ugodne delovne razmere ali druge materialne pravice, kot jih določa zakon 
oziroma kot so jih poprečno deležni delavci v delovnih skupnostih, ki delajo z 
družbenimi sredstvi. 

2. Naravi delovnih razmerij delavcev pri zasebnih delodajalcih primerno 
je v predlogu zakona predvideno delovno razmerje na poskušnjo. Po temeljnem 
zakonu o delovnih razmerjih je pri poskusnem delu v delovnih organizacijah 
težišče na poskusnih nalogah in postopkih, ni pa določen maksimalni dopustni 
rok trajanja poskusnega dela. Taka ureditev pri delovnih razmerjih z zasebnimi 
delodajalci ni mogoča. Izkušnje dokazujejo, da je pri teh razmerjih predvsem iz 
varstvenih razlogov poglavitno, določiti maksimalni rok, za katerega se lahko 
stranki izrecno dogovorita za poskusno delovno razmerje. 

3. Posebno vprašanje je narava osebnega dohodka, kakršnega dobiva de- 
lavec pri zasebnem delodajalcu. Osebni dohodek delavca v delovni skupnosti je 
njegov delež v dohodku, ki ga je dosegla njegova delovna skupnost. Take narave 
osebni dohodek delavca pri zasebniku nima, saj gre v teh razmerjih za od- 
mensko pogodbeno razmerje in za delo za plačilo. Zaradi tega predlog zakona 
pri uporabi pojma osebnega dohodka dodaja v oklepaju pojem »plača«. S tem 
želi predlog zakona z ene strani poudariti, da gre tudi pri teh delovnih razmerjih 
Vendarle za sodelovanje z zasebnim delodajalcem, da pa osebni dohodek, do 
katerega ima delavec pravico, po svojem izvoru in po svoji družbenoekonomski 
naravi vendarle ni identičen z osebnim dohodkom delavcev — članov delovne 
skupnosti. 

Pri ureditvi pravic do osebnega dohodka (plačs) skuša predlog zakona zava- 
rovati načelo, da dogovorjeni osebni dohodek (plača) ne sme biti nižji od po- 
prečnega osebnega dohodka, ki ga za enako ali podobno delo prejemajo delavci 
v delovnih skupnostih, ki delajo z družbenimi sredstvi. V ta namen naj bi za 
delo pristojni občinski upravni organ ugotavljal takšna poprečja, kar bi omo- 
gočala zainteresiranim občanom potrebno informiranost, upravnemu organu 
pa oceno določb o osebnih dohodkih (plačah) v delovnih pogodbah. 
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Predlog zakona pa pooblašča občinsko skupščino, da po potrebi določi 
najnižji znesek osebnega dohodka (plače), ki bi ga moral delodajalec izplačevati, 
če bi ne bilo mogoče ugotoviti poprečnega osebnega dohodka za ustrezna dela 
delavcev v delovnih skupnostih, ki delajo z družbenimi sredstvi. 

4. Posebnostim delovnega razmerja med delavcem in zasebnim delodajalcem 
primerno je urejeno tudi prenehanje tega razmerja. Ker gre za pogodbeno 
razmerje, predlog zakona uporablja kot normalno obliko prenehanja — odpoved 
tega pogodbenega razmerja. Pri tem seveda delodajalca zavezuje, da sme delovno 
razmerje delavcu odpovedati samo ob zakonito določenih pogojih. 

Predlog zakona pa uvaja dva specifična načina prenehanja te vrste delovnih 
razmerij. To sta izstop (33. člen predloga zakona) in odpust (34. člen predloga 
zakona). 

Z ureditvijo izstopa se delavcu daje zakonita možnost, da takoj preneha 
delo, kadar delodajalec očitno in posebno grobo krši delovno pogodbo. V takem 
primeru ima seveda delavec pravico do denarnega nadomestila za čas sicer 
pripadajočega odpovednega roka. 

Če zakon prizna delavcu pravico do izstopa, je treba temu ustrezno priznati 
tudi zasebnemu delodajalcu pravico, da takoj odpusti delavca, toda seveda le 
in izključno v primeru, če ga zaloti pri storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti. Za morebitno zlorabo te pravice je delodajalec delavcu 
odškodninsko odgovoren. 

5. V posebnem poglavju predlog zakona ureja nekatere posebnosti, ki na- 
stajajo zlasti pri kmetijskih delavcih in gospodinjskih pomočnicah takrat, kadar 
so vključeni v gospodinjstvo zasebnega delodajalca ah kadar zajema njihov 
prejemek tudi stanovanje in hrano. 

III 

Republiški sekretariat za delo se je lotil izdelave predloženega zakona tako, 
da je najprej pripravil posebne teze, ki jih je obravnavala koordinacijska komi- 
sija pri sekretariatu. Pri tem so sodelovali tudi predstavniki sekretariata Izvrš- 
nega sveta za zakonodajo, Gospodarska zbornica SRS, Republiški svet za Slo- 
venijo Zveze sindikatov Jugoslavije in nekateri poslanci. 

Na podlagi te razprave je bil izdelan osnutek, ki je bil poslan v razpravo 
Republiškemu sekretariatu za gospodarstvo, Sekretariatu Izvršnega sveta za za- 
konodajo, Republiškemu svetu za Slovenijo Zveze sindikatov Jugoslavije, ki je 
k razpravi pritegnil republiški odbor sindikata delavcev kmetijstva, živilske 
in tobačne industrije in republiški odbor sindikata delavcev storitvenih dejav- 
nosti, ter Republiški gospodarski zbornici. 

Predlog zakona je izdelan z upoštevanjem vseh tistih predlogov in pripomb, 
ki so šli za tem, da se najdejo za posamezna vprašanja, značilna za delovna 
razmerja delavcev pri zasebnih delodajalcih, ustrezne rešitve. Te rešitve naj bi 
zagotovile tem delavcem položaj, ki je v okviru objektivnih možnosti čimbolj 
usklađen s položajem delavcev v delovnih organizacijah in ki tem delavcem 
omogoča dovolj učinkovito varstvo. 
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AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na svoji 60. seji dne 26. novembra 
1966 razpravljal o amandmajih, ki sta jih k predlogu zakona o delovnih raz- 
merjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih, sprejela zakonodajno- 
pravna komisija in odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je vse amandmaje sprejel z izjemo amandmaja k 40. členu 
oziroma 38. členu prečiščenega besedila predloga zakona. Izvršni svet se sicer 
strinja, da se v citiranem členu črta prvi odstavek, kot je to predlagal odbor 
za delo in socialno zavarovanje, vendar pod pogojem, da se izpopolni besedilo 
prejšnjega drugega odstavka oziroma sedanjega prvega odstavka citiranega člena. 

Citirani člen naj bi se glasil tako-le: 
»Kmetijski delavec oziroma gospodinjska pomočnica, ki imata kot prejemek 

v naravi pri zasebnem delodajalcu stanovanje in hrano oziroma samo stanovanje, 
obdrži na svojo zahtevo te pravice za prvi mesec bolezni; zasebni delodajalec 
pa mu za ta čas lahko preskrbi primerno oskrbo (stanovanje in hrano oziroma 
stanovanje) drugod. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora kmetijski delavec oziroma gospo- 
dinjska pomočnica povrniti zasebnemu delodajalcu stroške oskrbe v višini vred- 
nosti oskrbe, določene z delovno pogodbo.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svojih sejah 
dne 22. junija 1966 in 6. julija 1966 obravnavala predlog zakona o delovnih 
razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

Po ugotovitvah komisije v načelni obravnavi zakonskega predloga naj bi 
se s predlaganim zakonom uredila oziroma na novo uredila posebna delovna 
razmerja med občani in zasebnimi delodajalci. Po določbi 22. člena ustave 
SFRJ se sme na področju kmetijske proizvodnje, obrti in drugih storitvenih 
ah podobnih dejavnosti, ki jih opravljajo občani s svojimi delovnimi sredstvi, 
v mejah in ob pogojih, ki jih določa zakon, dovoliti uporabo dopolnilnega dela 
drugih oseb. Temeljni zakon o delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 17/65) po- 
stavlja glede delovnih razmerij, ki nastajajo med občanom in zasebnim delo- 
dajalcem, le nekatera temeljna načela, (določbe 130., 131. in 132. člena), ureditev 
vseh drugih vprašanj spada v republiško zakonodajno pristojnost. V skladu 
z načeli temeljnega zakona o delovnih razmerjih izhaja predlagani republiški 
zakon, po mnenju komisije, pravilno predvsem iz izhodišča, da pri sklepanju 
takšnih delovnih razmerij nastopata delavec in zasebni delodajalec v načelu sicer 
kot enakopravna partnerja, vendar pa se ta delovna razmerja v posmeznih zna- 
čilnih elementih razlikujejo od medsebojnih delovnih razmerij, ki nastajajo med 
delavci v delovnih skupnostih, ki delajo z družbenimi sredstvi. To tudi terja 
specifično zakonsko ureditev. 

V podrobni obravnavi je komisija k posameznim določbam zakonskega pred- 
loga predlagala naslednje spremembe in dopolnitve oziroma izrazila naslednje 
pripombe: 
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K 1. in 3. členu: a) Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»-S tem zakonom se urejajo delovna razmerja delavcev, ki delajo pri za- 

sebnih delodajalcih. 
Ce ni s tem zakonom drugače določeno, se primerno uporabljajo določbe 

temeljnega zakona o delovnih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 17-352/65).« 
b) 3. člen se črta. 
Prvotna določba 1. člena zakonskega predloga uvršča delavce, ki delajo, pri 

zasebnih delodajalcih, v dve kategoriji, in sicer v tiste, ki delajo pri osebah, 
ki smejo po> zakonu pri svojem delu uporabljati tudi delo- drugih oseb (dopol- 
nilno delo), in v tiste, ki delajo pri drugih zasebnih delodajalcih. Po mnenju 
komisije za tako razlikovanje, ki sicer ni v nasprotju z določbami temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih (četrti odstavek 130. člena in 131. člen), v repu- 
bliškem zakonu ni utemeljenih razlogov, zlasti še, ker v kasnejši vsebini zakona 
ne pride do izraza. Celo posebne določbe v VIII. poglavju zakonskega predloga 
ne izhajajo iz delitve oziroma kategorij delovnih razmerij iz 1. člena zakonskega 
predloga, temveč iz drugačne ospove (predvsem iz življenja delavca v skupnem 
gospodinjstvu z delodajalcem). 

Glede na to po mnenju komisije bolj ustreza rešitev, s katero se v 1. členu 
predloga zakona vzpostavljene kategorije črtajo, ter se ostala vsebina 1. člena 
smiselno poveže z vsebino 3. člena zakonskega predloga v novo uvodno splošno 
določbo, ki v načelu opredeli pravni režim za. delovna razmerja delavcev, ki 
delajo pri zasebnih delodajalcih. 

K 2. členu: a) V drugi vrsti prvega odstavka se črta beseda »-samo«; 
b) v drugi vrsti drugega odstavka se črta beseda »(plača)«; beseda »plača« 

se črta tudi na vseh drugih mestih v besedilu zakonskega predloga; 
c) v četrti in peti vrsti drugega odstavka se črtajo bešede: »oziroma kot jih 

imajo povprečno za enako količino in kakovost dela delavci v delovnih skup- 
nostih, ki delajo z družbenimi sredstvi«. 

V prvem odstavku je beseda »samo« odveč, ker je tudi brez nje v tej določbi 
povsem jasno izražena misel, da morajo biti z delovno pogodbo določene dolž- 
nosti in pravice delavca in zasebnega delodajalca v skladu z zakonom. 

Plačilo za delo delavca pri zasebnem delodajalcu ima sicer svoje specifič- 
nosti in nekatere elemente plače, v klasičnem smislu, vendar uvajanje termina 
»plača« v tej zvezi ne bi bilo v skladu s terminologijo temeljnega zakona o 
delovnih razmerjih, v katerem se namreč tudi plačilo za dopolnilno delo ozna- 
čuje kot osebni dohodek, ki se določi s pogodbo (131. člen). Tudi izhodišče 
zakonskega predloga, da se ta delovna razmerja sklepajo s pogodbo med part- 
nerjema, ki sta v načelu enakopravna, ter da se pravice in dolžnosti iz tega 
dela v bistvu izenačujejo s pravicami in dolžnostmi delavcev, ki delajo z druž- 
benimi sredstvi, bolj govori v prid izrazu »osebni dohodek« kot pa izrazu 
»plača«. 

Splošna določba v drugem odstavku o tem, da v delovni pogodbi ne sme 
biti dogovorjen manjši osebni dohodek kot ga imajo povprečno »za enako ko- 
ličino in kakovost dela« delavci v delovnih skupnostih, ki delajo z družbenimi 
sredstvi, ni v skladu z določbo prvega odstavka 20. člena, ki določa, da dogo- 
vorjeni osebni dohodek ne sme biti nižji od osebnega dohodka, ki ga za »enako 
ali podobno delo« povprečno prejemajo delavci v delovnih skupnostih, ki delajo 
z družbenimi sredstvi. »Enaka količina in kakovost dela« predstavlja po mnenju 
komisije drugačno podlago za primerjanje osebnega dohodka kot pa »enako ali 
podobno delo«. Ker se po določbi drugega odstavka 131. člena temeljnega zakona 
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o delovnih razmerjih ni dovoljeno pogoditi za manjši osebni dohodek, kot ga 
določa zakon oziroma kot ga imajo povprečno za enako količino in kakovost 
dela delavci v delovnih skupnostih, ki delajo z družbenimi sredstvi, bi zado- 
stovalo, da se splošna določba zakonskega predloga (2. člen) v tem smislu sklicuje 
na zakon, ta pa to vprašanje podrobneje in posebej ureja v svojem 20. členu. S 
tem bi bilo hkrati odpravljeno prej navedeno neskladje med prvotnimi določ- 
bami 2. in 20. člena zakonskega predloga. 

K 6. členu : Crta se besedilo 5., 6. in 7. alinee. 
V komisiji je bilo izraženo mnenje, da je v prvotnem besedilu 6. člena 

predvideni obseg materije, ki naj jo obseže delovna pogodba, preobširen in za 
zasebnega delodajalca tudi prezahteven. Delovna pogodba naj se omeji le na 
neobhodno potrebne elemente, zaradi česar 5., 6. in 7. alinea odpadejo kot n&- 
bistvene. 

Ob določbi 6. člena zakonskega predloga in predloga za njeno spremembo 
je po razpravi komisija opozorila predstavnika predlagatelja zakona na to, da 
je ostalo odprto vprašanje, če so ustni dogovori izven pismene pogodbe veljavni. 

K 9. členu : V tretji vrsti drugega odstavka se besedilo »še isti dan« na- 
domesti z besedilom »brez odlašanja«. 

Po mnenju komisije v nekaterih primerih ne bi bilo mogoče še isti dan 
obvestiti občinski organ za inšpekcijo dela, npr. v času, ko organ inšpekcije ne 
dela ali iz drugih razlogov ni takoj dosegljiv. Zaradi tega bolj ustreza določba, 
po kateri gre za dolžnost obvestila brez odlašanja. 

K 12. členu : V drugi vrsti tretjega odstavka se med besedi »ali« in »se« 
vstavi beseda »pa«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti do^ 
ločbe. 

K naslovu VI. poglavja: Beseda »Odgovornost« na začetku naslova 
poglavja se nadomesti z besedo »Dolžnosti«. 

V 23. členu zakonskega predloga, ki tvori celotno vsebino VI. poglavja, se 
določajo dolžnosti delavca in zasebnega delodajalca. Odgovornost, ki v predlogu 
zakona posebej ni opredeljena in regulirana, izhaja iz dolžnosti oziroma je posle- 
dica njihovih kršitev. Vsebini poglavja tako bolj ustreza spremenjeni naslov. 

K 23. členu : a) Besedilo prvega odstavka se črta. 
b) Začetek besedila drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Dolž- 

nosti delavca in zasebnega delodajalca so zlasti:«. 
c) V 3. alinei drugega odstavka se beseda »predpisanem« nadomesti z besedo 

»»določenem«. 
č) Besedilo zadnje alinee v tretjem odstavku se črta. 
Določba prvega odstavka 23. člena ustvarja nejasen odnos celotne vsebine 

23. člena do določb 5. in 6. člena zakonskega predloga, zaradi česar jo je treba 
črtati. 

Delovni čas (3. alinea drugega odstavka) se določa s pogodbo oziroma je 
lahko tudi predpisan; zato je treba besedilo temu ustrezno spremeniti. 

Vestno izpolnjevanje delovne pogodbe (zadnja alinea tretjega odstavka) je 
splošna dolžnost kontrahentov, zato naj se besedilo zadnje alinee tretjega od- 
stavka črta. 

K 27. členu : a) Za besedilom sedanje 1. alinee v prvem odstavku se 
doda nova druga alinea z besedilom: 

zaradi izboljšanja organizacije dela ali delovnih postopkov postane 
delo delavca nepotrebno«; 
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b) dosedanja druga alinea postane tretja, začetek njenega besedila pa se 
spremeni tako, da se glasi: 

»— če delavčeva delovna sposobnost ne zadovoljuje.. 
Dosedanja 3. alinea postane 4. alinea; 
c) doda se nova 5. alinea z besedilom: 
»— 5e se je začel postopek za prenehanje dejavnosti delodajalca«; 
č) v zadnjem odstavku se črtajo besede »-ter mora imeti pouk o pravnem 

sredstvu«. 
Zasebnemu delodajalcu je treba v skladu z ustrezno ureditvijo v temeljnem 

zakonu o delovnih razmerjih dati možnost, da odpove delovno razmerje delavcu 
brez njegove privolitve tudi v primeru, če delavca več ne potrebuje zaradi 
izboljšanja organizacije dela ali delovnih postopkov ter v primeru, ko se je 
začel postopek za prenehanje dejavnosti delodajalca. 

Besedilo dosedanje 2. alinee je treba ustrezno spremeniti zaradi spremembe, 
ki se predlaga v zvezi z določbo 29. člena zakonskega predloga. 

Od zasebnega delodajalca po mnenju komisije ne bi mogli zahtevati, da 
mora v pismeni odpovedi dajati tudi pouk o pravnem sredstvu. 

K 29. čle nu : 
Besedilo člena se črta. 
Po mnenju komisije predlagana rešitev ni primerna niti praktična. Zato 

naj bi določba o posebni strokovni komisiji za ugotavljanje delovne sposobnosti 
delavca odpadla. V primeru spora naj bo delavcu neposredno zagotovljeno sodno 
varstvo. V zvezi s predlagano* spremembo naj bi bilo na ustreznem mestu 
v zakonu postavljeno načelo, da je v primeru sporov iz delovnega razmerja 
med delavcem in zasebnim delodajalcem pristojno sodišče splošne pristojnosti, 
ko take spore rešuje kot delovne spore. 

K 32. čl e n u : 
V komisiji je bilo izraženo mnenje, da prenehanje delovnega razmerja po 

samem zakonu, če zaradi stečaja nastopi prenehanje dejavnosti, in sicer z dnem 
pravnomočnosti sklepa stečajnega senata o zaključitvi stečajnega postopka, ne 
sodi v vrsto primerov iz 110. člena temeljnega zakona o delovnih razmerjih. 
Vprašanje prenehanja delovnega razmerja v primeru stečaja bi bilo teba urediti 
posebej, pri tem pa upoštevati ureditev teh vprašanj v določbah 105. in 106. člena 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih ter v ustreznih določbah zakona o pri- 
silni poravnavi in stečaju (Ur. 1. SFRJ, št. 15/65). 

Tudi določba drugega stavka 32. člena zakonskega predloga je po mnenju 
komisije nejasna in bi jo bilo treba precizirati najbrž v tem smislu, da velja 
za prenehanje delovnega razmerja po samem zakonu določba 110. člena temelj- 
nega zakona o delovnih razmerjih, kolikor ni za posamezne primere s posebnim 
predpisom drugače določeno. 

K 34. čle n u : 
V drugi vrsti prvega odstavka se besedi: »ga zaloti« spremeni tako, da se 

glasita »-je zaloten«. 
Po prvotnem besedilu prvega odstavka bi zasebni delodajalec lahko odpustil 

z dela delavca brez poprejšnje odpovedi le takrat, ko ga je sam zalotil pri sto- 
ritvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Odpust tako, brez 
pravega razloga, ne bi bil mogoč v primeru, če je delavec zaloten pri storitvi 
kaznivega dejanja po organu milice ali po drugi osebi. S predlagano spremembo 
se navedena neustrezna ozkost določbe prvega odstavka odpravlja. 
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K 40. č 1 en u : 
Komisija opozarja na to, da v tej določbi ni jasno razmerje do vsebine 

oziroma primerov iz 30. člena zakonskega predloga. Ni namreč mogoče ugo- 
toviti, ali velja glede odpovedi kmetijskemu delavcu oziroma gospodinjski 
pomočnici samo izjemni režim iz 40. člena zakonskega predloga ali pa velja 
sicer na splošno režim iz 30. člena, a s posebnostmi oziroma modifikacijami, 
ki se dodatno določajo v 40. členu za primer bolezni in letnega dopusta. 

K 42. členu : 
Po mnenju komisije je formulacija razloga, zaradi katerega zasebni delo- 

dajalec lahko brez poprejšnje odpovedi odpusti z dela kmetijskega delavca ozi- 
roma gospodinjsko pomočnico, najbrž preveč splošna in nejasna ter bi utegnila 
povzročiti v praksi številne spore. Zato bi bilo na mestu, da bi se določneje 
opredelilo, kakšno ogrožanje zasebnega delodajalca oziroma njegovih družinskih 
članov je mišljeno s to določbo (ogrožanje življenja, zdravja, premoženja in 
podobno). 

K 46. č le n u : 
a) V drugi vrsti prvega odstavka se črta beseda »novih«. 
b) Crta se besedilo 1. in 4. točke, dosedanja 2. oziroma 3. točka pa postaneta 

1. oziroma 2. točka. 
Prva sprememba je redakcijskega značaja. Glede nadaljnjih sprememb pa 

je bila komisija mnenja, da imajo elemente prekrška dejanja oziroma opustitve 
iz prvotne 2. in 3. točke, medtem ko je glede prekrškov, ki so predvideni v 1. in 
4. točki težko sprejemljivo stališče, da lahko imajo značaj kršitve javnega reda, 
in naj bi zato ti dve točki odpadli. Tudi v sedanjih zakonih, ki urejajo delovna 
razmerja gospodinjskih pomočnic oziroma kmetijskih delavcev pri zasebnih 
delodajalcih, ti primeri niso bili inkriminirani kot prekrški. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami k 1., 2., 3., 9., 12., 23. in 34. členu ter k naslovu VI. poglavja zakon- 
skega predloga strinjal, in so tako postale sestavni del zakonskega predloga; 
glede predlaganih sprememb in dopolnitev k 6., 27., 29. in 46. členu pa si je 
izjavo pridržal. Glede pripomb komisije k določbam 32., 40. in 42. člena je 
predstavnik Izvršnega sveta izjavil, da jih bo še proučil. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije bo svojo oceno o 
skladnosti celotnega zakonskega predloga z ustavo in s pravnim sistemom lahko 
dala šele v končnem poročilu, ko bo predlog zakotna v smeri zgoraj navedenih 
pripomb komisije izpopolnjen. 

St.: 11-7/66 
Ljubljana, 6. 7. 1966 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora je na svoji seji 
dne 7. 7. 1966 in na skupni seji z odborom za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-pohtičnega zbora dne 16. 11. 1966 obravnaval predlog 
zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih. 

V načelni obravnavi je odbor podprl stališča predlagatelja, da morajo za- 
konska določila zagotoviti delavcem pri zasebnih delodajalcih tak položaj, ki 
bi jim v okviru objektivnih možnosti zagotavljal take delovne razmere in druge 
materialne in socialne pravice kot so jih v povprečju deležni delavci v delovnih 
skupnostih, ki delajo z družbenimi sredstvi. Istočasno pa se je zavzel tudi za 
take rešitve, ki ne bi samo enostransko ščitile delavca, temveč naj bi tudi 
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pozitivno vplivale na razvoj zasebne dejavnosti, zlasti obrtništva in gostinstva. 
V tej zvezi se je odbor v načelu tudi strinjal's spremembami in dopolnitvami 
ter pripombami, ki jih je k posameznim določbam zakonskega predloga že 
podala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 
6. 7. 1966. 

Odbor je v načelni obravnavi predlog zakona sprejel. 
Odbor je pred obravnavo zakonskega predloga v podrobnosti sklenil, da 

o zakonskem predlogu, zlasti v pogledu smotrnosti nekaterih konkretnih rešitev, 
ki predvidevajo tudi angažiranje občinske uprave in tudi drugih, ki širše zade- 
vajo občinsko politiko do razvijanja zasebne dejavnosti, podajo svoja mnenja 
tudi same občinske skupščine. Zakon namreč ureja specifično in zato občutljivo 
področje ter bi neadekvatne rešitve utegnile na eni strani zavreti praktično 
možnost zaposlovanja delavcev pri zasebnih delodajalcih, na drugi strani pa 
odvzeti ali preveč omejiti potrebno delovno pravno varstvo delavcem, zapo- 
slenim pri zasebnih delodajalcih. 

Predlog zakona je zato odbor 15. 7. 1966 posredoval vsem občinskim skup- 
ščinam v SR Sloveniji s prošnjo, da mu sporoče svoja mnenja in eventualne 
predloge do 10. 9. 1966. Od 64 občinskih skupščin je poslalo predloge samo 
19 skupščin, čeprav je bilo« na razpolago dovolj časa. Iz odgovorov pa lahko 
ugotovimo, da so samo v 3 občinskih skupščinah obravnavali zakonski predlog 
sveti za delo, kar pomeni, da v odgovorih podani predlogi torej niso stališča 
predstavniških organov občin, niti njihovih politično izvršilnih organov, temveč 
so samo mnenja in stališča upravnih organov in posameznih funkcioarjev 
občinskih skupščin. Številni predlogi kažejo tudi, da mnogi zakona niso niti 
dovolj proučili. Odbor je izredno presenetilo dejstvo, da je ob tako aktualnem 
zakonu, kot je predloženi zakon, večina občinskih skupščin pokazala tako majhno 
zainteresiranost, zlasti če upoštevamo, da ni ustreznih pripomb prav iz občin, 
kjer je mnogo delavcev, ki se jih ta zakon tiče (npr. Ljubljana, Maribor) ali pa 
veliko delavcev zaposlenih pri kmetijskih zasebnih delodajalcih (npr. Murska 
Sobota, Ptuj, Ormož). 

Za večino zbranih predlogov je karakteristično, da se terja registracija 
delovnih pogodb, bodisi pri občinskih skupščinah bodisi pri zavodih za zapo- 
slovanje ali socialno zavarovanje. Odbor takih predlogov ne more podpreti, ker 
predlagatelji očitno ne upoštevajo, da je poglavitno' za varstvo pravic in položaja 
delavcev pri zasebnih delodajalcih učinkovito sodno varstvo. Predlogi tudi ne 
upoštevajo dejstva, da bi registracija delovnih pogodb vnesla v urejanje teh 
razmerij samo administrativne komplikacije brez kakršnegakoli pravnega zago- 
tovila za solidnejše urejanje konkretnih delovnih razmerij. 

Glede težnje po enakosti ureditve delovnih razmerij za delavce pri obrtnikih 
in za delavce, ki so zaposleni pri zasebnih kmetijskih gospodarstvih in gospo~ 
dinjstvih, kažejo predlogi, da se ni upoštevala cela vrsta specifičnosti, ki karak- 
terizirajo ta delovna razmerja. Hkrati pa ti predlogi tudi ne upoštevajo, da 
v teh delovnih razmerjih ne moremo gledati delodajalca predsvem kot partnerja, 
ki je v položaju izkoriščevalca tuje delovne sile. Kajti v večini primerov gre 
tu za delodajalca, ki tudi sam neposredno sodeluje v proizvodnji. Iz tega vidika 
takih predlogov ni mogoče upoštevati. 

Pogosti so tudi predlogi, ki terjajo, naj bi bil zakon čim konkretnejši in 
nadrobnejši. Predlog utemeljujejo s tem, da le do vseh podrobnosti izdelan zakon 
zagotavlja delavcem ustrezno pravno varstvo in pravno sigurnost. Tudi taki 
predlogi niso utemeljeni. Dosedanja zakonodajna praksa namreč dokazuje, da 
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so najmanj učinkoviti tisti zakoni, ki so obsežni, nadrobni in konkretni, da 
taki zakoni dajejo najmanj učinkovito pravno varstvo, ker preprosto s svojimi 
kazuističnimi normami prezro dejstvo, da je življenje bolj pestro, kot ga lahko 
zakon v kazuističnih normah zajame in uredi. 

S plediranjem za konkretnostjo in kazuističnostjo so prezrli, da je vsak 
zakon statičen in da vedno izhaja iz obstoječega stanja. Ker pa je življenje 
prav na tem področju dokaj pestro — vedno nastajajo nove in nepredvidene 
situacije — je potrebno, da je ta zakon kratek in jedrnat. 

Ker teh osnovnih izhodišč niso upoštevali, so taki predlogi prezrli, da v 
konkretnih sporih postaja predvsem odločilna delovna pogodba, ki bo poglavitni 
instrument, ki bo služil za reševanje morebitnih spornih primerov. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel tudi amandmaje, ki jih je dala 
zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 6. 7. 
1966 in jih je predstavnik Izvršnega sveta sprejel, in sicer: k 1., 2., 3., 9., 12: in 
34. členu predloga zakona. Predstavnik Izvršnega sveta je izjavi], da sprejema 
tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 27., 29. in 46. členu, za katere 
si je na sami seji zakonodajno-pravne komisije izjavo pridržal. 

Odbor je sprejel tudi te amandmaje zakonodajno-pravne komisije. 
V podrobni obravnavi je odbor predlagal naslednje spremembe in dopol- 

nitve ter pri tem tudi upošteval nekatere pobude in predloge občinskih skupščin: 
K 6. členu : V prvi vrsti se črta beseda »zlasti«. 
V peti alinei se črtajo besede »zlasti pa o posebnem varstvu žena, mladine 

in invalidov v delovnem razmerju«. 
Sedma alinea se črta. 
Dodasta se dva nova odstavka, ki se glasita: 
»Če zasebni delodajalec sklene delovno pogodbo z delavko, z osebo, ki še 

ni dopolnila 18. leta starosti ali z invalidom, mora delovna pogodba obsegati 
tudi določbe o posebnem varstvu žena, mladine in invalidov v delovnem raz- 
merju. 

Delovna pogodba mora obsegati tudi določbe o posebnih pravicah in dolž- 
nostih delavca in zasebnega delodajalca, če so take pravice in dolžnosti dogo- 
vorjene.« 

Uporaba izraza »zlasti« bi nepravilno zavajala v mnenje, da mora obvezno 
obsegati delovna pogodba razen tega, kar je že navedeno v tem členu, še druge 
določbe. 

Delno črtanje besedila v peti alinei in črtanje besedila sedme alinee v celoti 
je potrebno zato, ker ti primeri ne nastopajo pri sklenitvi vsake delovne po- 
godbe, temveč samo v izjemnih primerih. Zato so določbe o urejanju teh po- 
sebnih primerov zajete v predlaganih novih odstavkih. 

K 17. členu : V četrti in peti vrsti se črtajo besede »po poprejšnjem 
soglasju za delo pristojnega občinskega upravnega organa«. 

Odbor je mnenja, da je potrebno črtati besedilo zato, ker bi poprejšnje 
soglasje za delo pristojnega občinskega upravnega organa povzročalo nepotrebno 
administriranje. Pravice do tedenskega počitka so urejene z delovno pogodbo, 
katere izvajanje pa lahko vsak čas kontrolira pristojni organ inšpekcije dela. 
Po mnenju odbora bi moral tu tudi sindikat odigrati svojo vlogo. 

K 21. členu: V drugi vrsti se črtajo besede »in na dan tedenskega 
počitka«. 

Crtanje besedila je potrebno, ker bi sicer lahko nastajali v praksi nespo- 
razumi pri tolmačenju določil 16. in 21. člena. Kolikor namreč delavec dela na 
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dan tedenskega počitka, mu mora zasebni delodajalec zagotoviti za tak počitek 
en dan v naslednjem tednu in delavcu v tem primeru ne pripada najmanj za 
50 "Vo povečani osebni dohodek. 

K naslovu VI. poglavja: Predstavnik Izvršnega sveta je predlagal 
spremembo naslova VI. poglavja tako, da se glasi: »VI. Dolžnosti zasebnega 
delodajalca in delavca«. 

Odbor je predlog sprejel. 
K 23. členu: Predstavnik Izvršnega sveta je predlagal, da se zamenja 

vrstni red odstavkov tako, da postane dosedanji tretji odstavek drugi odstavek 
in dosedanji drugi odstavek pa tretji odstavek. 

Odbor je predlog sprejel. 
Odbor je sprejel deloma amandmaje zakonodajno-pravne komisije k temu 

členu, in to: 
• —' besedilo prvega odstavka se črta; 

— besedilo zadnje alinee v dosedahjem tretjem odstavku se črta. 
Ostalih amandmajev odbor ni sprejel, ker je dodal naslednje spremembe 

in dopolnitve: 
— v prvi vrsti drugega odstavka se črta beseda »delovne«; 
— prva alinea se črta; 
—• v drugi alinei se med besedama »mora« in »izpolnjevati« vstavi besede 

»osebno in ob svoji odgovornosti«; 
— tretja alinea se črta; 
'— četrta alinea se črta; 
— v peti alinei se med besedama »uporablja« in »varstvena« vstavi še 

besedi »delovna in«. 
Crtanje in združevanje alinej je potrebno zato, ker nekatere od navedenih 

dolžnosti izhajajo iz same delovne pogodbe. 
K 32. členu : Predstavnik Izvršnega sveta je predlagal spremembo bese- 

dila 32. člena tako, da se glasi: 
»Po samem zakonu preneha delovno razmerje v primerih iz 114. člena 

temeljnega zakona o delovnih razmerjih ter v primeru, ko po posebnih pred- 
pisih preneha dejavnost zasebnega delodajalca po samem zakonu.« 

Odbor je amandma sprejel. 
K 34. členu : Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Če razlogi za odpust niso resnični, ima delavec vse pravice do poteka 

dogovorjenega odpovednega roka. Če je delavcu zaradi odpusta iz neresničnih 
razlogov nastala večja škoda, kot znaša nadomestilo osebnega dohodka do po- 
teka dogovorjenega odpovednega roka, mu je zasebni delodajalec dolžan povr- 
niti to škodo.« 

Sprememba je potrebna zato, ker ima delavec pravico vložiti tožbo pri 
sodišču splošne pristojnosti v vseh primerih, ko smatra, da mu je kršena pra- 
vica iz delovnega razmerja in ne samo v primeru neresničnosti razlogov za 
odpust, kar bi bilo razumeti iz dosedanjega besedila tega odstavka. 

Pravica do tožbe pri sodišču splošne pristojnosti (delovni spor) je urejena 
v novem X. poglavju. 

K 35. členu : Zadnji stavek se črta in se ga nadomesti z besedilom: 
»Delavec ima pravico biti odsoten z dela en dan v tednu, dokler ne najde 

zaposlitve.« 
Sprememba je potrebna zato, ker je potrebno delavcu svobodno prepustiti 

izbiro časa, v katerem med odpovednim rokom išče novo zaposlitev, prav tako 
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pa je potrebno delodajalca zaščititi v pogledu obsega tega časa, ki ga delavec 
porabi za iskanje nove zaposlitve. 

K 37. č 1 e n u : V prvem odstavku se v zadnji vrsti črtajo besede »zadostne 
in zdrave«, namesto teh pa vstavi beseda »-primerne«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je uporabljen isti izraz, kot v drugi 
alinei 33. člena. Primernost pa naj v primeru spora ugotavlja sodišče. 

K 40. členu : Prvi odstavek 40. člena se črta. 
Sprememba je potrebna tako zaradi neskladja določil tega odstavka s 

30. členom predloga zakona in s 107. členom temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih, ki odreja, da delavcu ni možno odpovedati delovnega razmerja, 
medtem ko je delavec po zdravniškem izvidu začasno zdravstveno zadržan ozi- 
roma nezmožen za delo. 

Istočasno pa dosedanji drugi in tretji odstavek tega člena zagotavljata, da 
se glede na specifičnost tega delovnega razmerja po preteku enega meseca 
prekine življenje obolelega delavca v gospodinjski skupnosti, medtem ko pa se 
delovno razmerje ne prekine. 

K 42. členu : V četrti vrsti se med besedama »ravnanjem« in »ogroža« 
vstavi beseda »resno«. 

Sprememba je potrebna zato, ker je obstoječa formulacija preveč splošna 
in nejasna ter bi utegnila povzročiti v praksi številne spore. Predlagana dopol- 
nitev »resno ogrožanje« pa je v sodni praksi že opredeljena. 

K 43. č 1 e n u : 43. člen se črta. 
Crtanje 43. člena, je potrebno zato, ker so tu navedene delovne dolžnosti 

že sestavni del delovne pogodbe. 
Za 45. členom se doda novo X. poglavje z novim členom, ki se glasi: 

»X. Uveljavljanje pravic delavcev iz delovnega razmerja 

45. a člen 

Ce delavec meni, da mu je kršena pravica iz delovnega razmerja, jo sme 
uveljaviti s tožbo pri sodišču splošne pristojnosti (delovni spor).« 

Dosedanje X. in XI. poglavje postaneta XI. in XII. poglavje. 
Spremembe in dopolnitve je v enakem besedilu sprejel tudi odbor za 

proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora. 
Uvedba novega X. poglavja in 45. a člena je utemeljena pri obrazložitvi 

sprememb k 34. členu, medtem ko je sprememba oštevilčenja nadaljnjih poglavij 
redakcijskega značaja. 

Predstavnik Izvršnega sveta je sprejel amandmaje odbora k 6., 17. in 
21. členu, naslovu VI. poglavja, 23., 34., 37., 42., 43., k naslovu novega X. po- 
glavja in 45. a členu. Predstavnik Izvršnega sveta pa si je izjavo pridržal glede 
predlaganih sprememb in dopolnitev k 35. in 40. členu. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da zakonski predlog s temi spre- 
membami in dopolnitvami sprejme. 

Odbor je za poročevalca določil poslanca Sava Sifrerja. 

St.: 11-7/66 
Ljubljana, 18. 11. 1966 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na skupni seji z odborom za delo in socialno zavarovanje 
Republiškega zbora dne 16. 11. 1966 obravnaval predlog zakona o delovnih 
razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih. 

V načelni obravnavi je odbor podprl stališča predlagatelja, da morajo 
zakonska določila zagotoviti delavcem pri zasebnih delodajalcih tak položaj, ki 
bi jim v okviru objektivnih možnosti zagotavljal take delovne razmere in druge 
materialne in socialne pravice kot so jih v povprečju deležni delavci v delovnih 
skupnostih, ki delajo z družbenimi sredstvi. Hkrati pa se je zavzel tudi za take 
rešitve, ki ne bi samo enostransko ščitile delavca, temveč naj bi tudi pozitivno 
vplivale na razvoj zasebne dejavnosti, zlasti obrtništva in gostinstva. V tej 
zvezi se je odbor v načelu tudi strinjal s spremembami in dopolnitvami ter 
pripombami, ki jih je k posameznim določbam zakonskega predloga že podala 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 6. 7. 1966. 

Odbor je v načelni obravnavi predlog zakona sprejel. 
Odbor je pred obravnavo zakonskega predloga v podrobnosti sklenil, da 

o zakonskem predlogu, zlasti v pogledu smotrnosti nekaterih konkretnih rešitev, 
ki predvidevajo tudi angažiranje občinske uprave in tudi drugih, ki širše zade- 
vajo občinsko politiko do razvijanja zasebne dejavnosti, podajo svoja mnenja 
tudi same občinske skupščine. Zakon namreč ureja specifično in zato občutljivo 
področje ter bi neadekvatne rešitve utegnile na eni strani zavreti praktično 
možnost zaposlovanja delavcev pri zasebnih delodajalcih, na drugi strani pa 
odvzeti ali preveč omejiti potrebno delovno pravno varstvo delavcev, zaposlenim 
pri zasebnih delodajalcih. 

Predlog zakona je Skupščina SR Slovenije 15. 7. 1966 posredovala vsem 
občinskim skupščinam v SR Sloveniji s prošnjo, da sporoče svoja mnenja in 
eventualne predloge do 10. 9. 1966. Od 64 občinskih skupščin je poslalo predloge 
samo 19 skupščin, čeprav je bilo na razpolago dovolj časa. Iz odgovorov pa lahko 
ugotovimo, da so samo v 3 občinskih skupščinah obravnavali zakonski predlog 
sveti za delo, kar pomeni, da v odgovorih podani predlogi torej niso stališča 
predstavniških organov občin, niti njihovih politično izvršilnih organov, temveč 
so samo mnenja in stališča upravnih organov in posameznih funkcionarjev 
občinskih skupščin, številni predlogi kažejo tudi, da mnogi zakona niso niti 
dovolj proučili. Odbor je izredno presenetilo dejstvo, da je ob tako aktualnem 
zakonu, kot je predloženi zakon, večina občinskih skupščin pokazala tako 
majhno zainteresiranost, zlasti če upoštevamo, da ni ustreznih pripomb prav 
iz občin, kjer je mnogo delavcev, ki se jih ta zakon tiče (npr. Ljubljana, Ma- 
ribor), ah pa veliko delavcev zaposlenih pri kmetijskih zasebnih delodajalcih 
(npr. Murska Sobota, Ptuj, Ormož). 

Za večino zbranih predlogov je karakteristično, da se terja registracija 
delovnih pogodb, bodisi pri občinskih skupščinah bodisi pri zavodih za zapo- 
slovanje ali socialno zavarovanje. Odbor takih predlogov ne more podpreti, ker 
predlagatelji očitno ne upoštevajo, da je poglavitno za varstvo pravic in polo- 
žaja delavcev pri zasebnih delodajalcih učinkovito sodno varstvo. Predlogi tudi 
ne upoštevajo dejstva, da bi registracija delovnih pogodb vnesla v urejanje teh 
razmerij samo administrativne komplikacije brez kakršnegakoli pravnega zago- 
tovila za solidne j še urejanje konkretnih delovnih razmerij. 

Glede težnje po enakosti ureditve delovnih razmerij za delavc pri obrtnikih 
in za delavce, ki so zaposleni pri zasebnih kmetijskih gospodarstvih in gospo- 
dinjstvih, kažejo predlogi, da se ni upoštevala cela vrsta specifičnosti, ki karak- 
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terizirajo ta delovna razmerja. Hkrati pa ti predlogi tudi ne upoštevajo, da 
v teh delovnih razmerjih ne moremo gledati delodajalca predvsem kot partnerja, 
ki je v položaju izkoriščevalca delovne sile. Kajti v večini primerov gre tu za 
delodajalca, ki tudi sam neposredno sodeluje v proizvodnji. Iz tega vidika takih 
predlogov ni mogoče upoštevati. 

Pogosti so tudi predlogi, ki terjajo, naj bi bil zakon čim konkretnejši in 
nadrobnejši. Predlog utemeljujejo s tem, da le do vseh podrobnosti izdelan zakon 
zagotavlja delavcem ustrezno pravno varstvo. Tudi taki predlogi niso uteme- 
ljeni. Dosedanja zakonodajna praksa namreč dokazuje, da so najmanj učinkoviti 
tisti zakoni, ki so obsežni, nadrobni in konkretni, da taki zakoni dajejo najmanj 
učinkovito pravno varstvo, ker preprosto s svojimi kazuističnimi normami 
prezro dejstvo^, da je življenje bolj pestro, kot ga lahko zakon v kazuističnih 
normah zajame in uredi. 

S plediranjem za konkretnostjo in kazuističnostjo so prezrli, da je vsak 
zakon statičen in da vedno izhaja iz obstoječega stanja. Ker pa je življenje 
prav na tem področju dokaj pestro — vedno nastajajo nove in nepredvidene 
situacije — je potrebno, da je ta zakon kratek in jedrnat. 

Ker te-^ osnovnih izhodišč niso upoštevali, so taki predlogi prezrli, da 
v konkretnih sporih postaja predvsem odločilna delovna pogodba, ki bo pogla- 
vitni instrument, ki bo služil za reševanje morebitnih spornih primerov. 

V podrobni obravnavi je odbor sprejel tudi amandmaje, ki jih je dala 
zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 6. 7. 1966 
in jih je predstavnih Izvršnega sveta sprejel, in sioer: k 1., 2., 3., 9., 12. in 
34. členu predloga zakona. Predstavnik Izvršnega sveta se je izjasnil, da spre^ 
jema tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije k 27., 29. in 46. členu, za 
katere si je na sami seji zakonodajno-pravne komisije izjavo pridržal. 

Odbor je sprejel tudi te amandmaje zakonodajno-pravne komisije. 
V podrobni obravnavi je odbor predlagal naslednje spremembe in dopol- 

nitve ter pri tem tudi upošteval nekatere pobude in predloge občinskih skupščin: 
K 6. členu: V prvi vrsti se črta beseda »zlasti«. 

V peti alinei se črtajo besede »zlasti pa o posebnem varstvu žena, mladine 
in invalidov v delovnem razmerju«. 

Sedma alinea se črta. 
Dodasta se dva nova odstavka, ki se glasita: 
»Če zasebni delodajalec sklene delovno pogodbo z delavko, z osebo, ki še 

ni dopolnila 18. leta starosti ali z invalidom, mora delovna pogodba obsegati 
tudi določbe o posebnem varstvu žena, mladine in invalidov v delovnem raz- 
merju. 

Delovna pogodba mora obsegati tudi določbe o posebnih pravicah delavca 
iz zasebnega delodajalca, če so take pravice in dolžnosti dogovorjene.« 

Uporaba izraza »zlasti« bi nepravilno zavajala v mnenje, da mora obvezno 
obsegati delovna pogodba razen tega, kar je že navedeno v tem členu, še druge 
določbe. 

Delno črtanje besedila v peti alinei in črtanje besedila sedme alinee v celoti 
je potrebno zato, ker ti primeri ne nastopajo pri sklenitvi vsake delovne po- 
godbe, temveč samo v izjemnih primerih. Zato so določbe o urejanju teh po- 
sebnih primerov zajete v predlaganih novih odstavkih. 

K 17. č 1 e n u : V četrti in peti vrsti se črtajo besede »po poprejšnjem 
soglasju za delo pristojnega občinskega upravnega organa«. 
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Odbor je mnenja, da je potrebno črtati besedilo zato, ker bi poprejšnje 
soglasje za delo pristojnega občinskega upravnega organa povzročalo nepotrebno 
administriranje. Pravice do tedenskega počitka so urejene z delovno pogodbo, 
katere izvajanje pa lahko vsak čas kontrolira pristojni organ inšpekcije dela. 
Po mnenju odbora bi moral tu tudi sindikat odigrati svojo vlogo. 

K 21. členu: V drugi vrsti se črtajo besede »in na dan tedenskega 
počitka«. 

Črtanje besedila je potrebno, ker bi sicer lahko nastajali v praksi nespo- 
razumi pri tolmačenju določil 16. in 21. člena. Kolikor namreč delavec dela na 
dan tedenskega počitka, mu mora delodajalec zagotoviti za tak počitek en dan 
v naslednjem tednu in delavcu v tem primeru ne pripada najmanj 50 °/o pove- 
čani osebni dohodek. 

K naslovu VI. poglavja: Predstavnik Izvršnega svet je predlagal 
spremembo naslova VI. poglavja tako, da se glasi: 

»VI. Dolžnosti zasebnega delodajalca in delavca.-« 
Odbor je predlog sprejel. 
K 23. členu : Predstavnik Izvršnega sveta je predlagal, da se zamenja 

vrstni red odstavkov tako, da postane dosedanji tretji odstavek drugi odstavek 
in dosedanji drugi odstavek pa tretji odstavek. 

Odbor je predlog sprejel. 
Odbor je sprejel deloma amandmaje zakonodajno-pravne komisije k temu 

členu, in to: 
—• besedilo prvega odstavka se črta; 
— besedilo zadnje alinee v dosedanjem tretjem odstavku se črta. 
Ostalih amandmajev odbor ni sprejel, ker je dodal naslednje spremembe 

in dopolnitve: 
— v prvi vrsti drugega odstavka se črta beseda »delovne«; 
— prva alinea se črta; 
— v drugi alinei se med besedama »mora« in »izpolnjevati« vstavi besede 

»osebno in ob svoji odgovornosti«; 
— tretja alinea se črta; 
— četrta alinea se črta; 
— v peti alinei se med besedama »uporablja« in »varstvena« vstavi še 

besedi »delovna in«. 
Crtanje in združevanje alinej je potrebno zato, ker nekatere od navedenih 

dolžnosti izhajajo iz same delovne pogodbe. 
K 32. č 1 e n u : Predstavnik Izvršnega sveta je predlagal spremembo bese- 

dila 32. člena tako, da se glasi: 
»Po samem zakonu preneha delovno razmerje v primerih iz 114. člena 

temeljnega zakona o delovnih razmerjih ter v primeru, ko po posebnih predpisih 
preneha dejavnost zasebnega delodajalca po samem zakonu.« 

Odbor je amandma sprejel. 
K 34. č l e n u : Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Če razlogi za odpust niso resnični, ima delavec vse pravice do poteka 

dogovorjenega odpovednega roka. Če je delavcu zaradi odpusta iz neresničnih 
razlogov nastala večja škoda, kot znaša nadomestilo osebnega dohodka do po- 
teka dogovorjenega odpovednega roka, mu je zasebni delodajalec dolžan povrniti 
to škodo.« 

Sprememba je potrebna zato, ker ima delavec pravico vložiti tožbo pri 
sodišču splošne pristojnosti v vseh primerih, ko smatra, da mu je kršena pravica 
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iz delovnega razmerja in ne samo v primeru neresničnosti razlogov za odpust, 
kar bi bilo razumeti iz dosedanjega besedila tega odstavka. 

Pravica do tožbe pri sodišču splošne pristojnosti (delovni spor) je urejena 
v novem X. poglavju. 

K 35. členu : Zadnji odstavek se črta in se ga nadomesti z besedilom: 
»-Delavec ima pravico biti odsoten z dela en dan v tednu, dokler ne najde 

zaposlitve.« 
Sprememba je potrebna zato, ker je potrebno delavcu svobodno prepustiti 

izbiro časa, v katerem med odpovednim rokom išče novo zaposlitev, prav tako 
pa je potrebno delodajalca zaščiti v pogledu obsega tega časa, ki ga delavec 
porabi za iskanje nove zaposlitve. 

K 37. členu: V prvem odstavku se v zadnji vrsti črtajo besede »za- 
dostne in zdrave«, namesto teh pa vstavi beseda »primerne«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je uporabljen isti izraz, kot v drugi 
alinei 33. člena. Primernost pa naj v primeru spora ugotavlja sodišče. 

K 40. členu : Prvi odstavek 40. člena se črta. 
Sprememba je potrebna tako zaradi neskladja določil tega odstavka s 

30. členom predloga zakona in s 107. členom temeljnega zakona o delovnih 
razmerjih, ki odreja, da delavcu ni možno odpovedati delovnega razmerja, 
medtem ko je delavec po zdravniškem izvidu začasno zdravstveno zadržan ozi- 
roma nezmožen za delo. 

Hkrati pa dosedanji drugi in tretji odstavek tega člena zagotavljata, da se 
glede na specifičnost tega delovnega razmerja po preteku enega meseca prekine 
življenje obolelega delavca v gospodinjski skupnosti, medtem ko pa se delovno 
razmerje ne prekine. 

K 42. č 1 e n u : V četrti vrsti se med besedama »ravnanjem« in »ogroža« 
vstavi beseda »resno«. 

Sprememba je potrebna zato, ker je obstoječa formulacija preveč splošna 
in nejasna ter bi utegnila povzročiti v praksi številne spore. Predlagana dopol- 
nitev »resno ogrožanje« pa je v sodni praksi že opredeljena. 

K 43. členu : 43. člen se črta. 
Crtanje 43. člena je potrebno zato, ker so tu navedene delovne dolžnosti 

že sestavni del delovne pogodbe. 
Za 45. členom se doda novo X. poglavje z novim členom, ki se glasi: 

»X. Uveljavljanje pravic delavcev iz delovnega razmerja 

45. a člen 

Če delavec meni, da mu je kršena pravica iz delovnega razmerja, jo sme 
uveljaviti s tožbo pri sodišču splošne pristojnosti (delovni spor).« 

Dosedanje X. in XI. poglavje postane XI. in XII. poglavje. 
Spremembe in dopolnitve je v enakem besedilu sprejel tudi odbor za pro- 

učevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora. 
Uvedba novega X. poglavja in 45. a člena je utemeljena pri obrazložitvi 

sprememb k 34. členu, medtem ko je sprememba oštevilčenja nadaljnjih poglavij 
redakcijskega značaja. 

Predstavnik Izvršnega sveta je sprejel amandmaje odbora k 6., 17. in 
21. členu, naslovu VI. poglavja, 23., 34., 37., 42., 43., k naslovu novega X. po- 
glavja in 45. a členu. Predstavnik Izvršnega sveta pa si je izjavo pridržal glede 
predlaganih sprememb in dopolnitev k 35. in 40. členu. 
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Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru Skupščine SR Slovenije, 
da zakonski predlog s temi spremembami in dopolnitvami sprejme. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Toneta Delaka. 

St.: 11-7/66 
Ljubljana, 2. 11. 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. 11. 1966 obravnavala amandmaje, ki sta jih k predlogu zakona o delovnih 
razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih sprejela odbor za delo 
in socialno zavarovanje Republiškega zbora ter odbor za proučevanje zakonskih 
in drugih perdlogov Organizacijsko-političnega zbora na skupni seji dne 16. no- 
vembra 1966. 

Komisija se je z amandmaji obeh odborov strinjala, le k besedilu novega 
45. a člena je predlagala, da se besedi »sme uveljaviti« nadomestita z besedama 
»•lahko uveljavi«. Sprememba je redakcijskega značaja. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 
tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom. 

Ker so bih med obravnavo v zakonodajno-pravni komisiji, odboru za delo 
in socialno zavarovanje Republiškega zbora in odboru za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora sprejeti k zakonskemu 
predlogu številni amandmaji, ki na mnogih mestih spreminjajo prvotno- besedilo 
zakonskega predloga, je komisija pripravila prečiščeno besedilo zakonskega 
predloga, v katerem so upoštevani vsi doslej sprejeti amandmaji. 

Zakonski predlog v prečiščenem besedilu je priložen temu poročilu. 

St.: 11-7/66 
Ljubljana, 24. 11. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o prenosu obveznosti okrajev 

1. člen 

S tem zakonom se določa, katere obveznosti bivših okrajev iz danih po- 
roštev in iz investicijskih posojil ter katere druge obveznosti okrajev se v skladu 
z 9. členom tega zakona za izvedbo odprave okrajev v SR Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 10-81/65) prenesejo na SR Slovenijo in katere na občine. 

2. člen 

Obveznosti okrajev, ki se prenesejo na SR Slovenijo in na občine, znašajo 
skupno: 

novih dinarjev 
1. obveznosti iz posojil in druge obveznosti iz danih 

poroštev  123 950 141,09 
2. obveznosti  819 570 187,53 
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Na SR Slovenj o se prenesejo terjatve okraja Ljubljana v višini 9 945 668,10 
novih dinarjev. 

3. člen 

Od obveznosti iz prejšnjega člena se prenesejo na SR Slovenijo: 

Obveznosti Obveznosti 
iz posojil , 
in druge 12 ds*mh 

obveznosti poroštev 
novih dinarjev 

1. obveznosti okraja Celje   6 098 058,66 1 080 865 83 
2. obveznosti okraja Koper  7 138 936,56 23 045,962 45 
3. obveznosti okraja Ljubljana  38 006 469.69 147 804 110 00 
4. obveznosti okraja Maribor  20 360 644,91 29 833 573,86 

4. člen 

Od obveznosti iz 2. člena tega zakona se prenesejo na občine: 

Obveznosti 
iz posojil Obveznosti 
in druge 12 

obveznosti poroštev 
novih dinarjev 

a) obveznosti okraja Celje: 
1. na občino Brežice  104 477,01   
2. na občino Celje  6 794 817'47 16 299 567 52 
3. na občino Krško  54 430 73   
4. na občino Laško  220 669'99 317 935 85 
5. na občino Mozirje  177 426,79 911 423^97 
6. na občino Sevnica  79 96O 19  ' 
7. na občino Slovenske Konjice  337 075,94 3 632 097 56 
8. na občino Šentjur pri Celju  45 482,51 2 539 573'l8 
9. na občino Šmarje pri Jelšah  51 088,15 2 145 213'30 

10. na občino Velenje  175 197,65 93 594 556'43 
11. na obcmo Žalec   193 235,77 19 027 143,13 

b) obveznosti okraja Koper: 
1. na občino Ajdovščina  19 795,80 11 986 185,84 
2. na občino Idrija    ^ 059 300 93 
3. na občino Ilirska Bistrica    553 966 57 
4. na občino Izola  131 471,84 4 990 32699 
5. na občino Koper    11 613 858,42 77 711 62705 
6. na občino Nova Gorica  3 299 978,81 27 696 46685 
7. na občino Piran  2 190 508,16 74 903 491,40 
8. na občino Postojna    16 398 922 84 
9. na občino Sežana  17 123,87 2 204 09o'36 

10. na občino Tolmin  17 351,75 5 52g 68339 

1 109 240,00 

c) obveznosti okraja Ljubljana: 
1. na občino Cerknica       
2. na občino Črnomelj •. .   1 238 320 00 
3. na občino Domžale  66 015,01 2 354 590 00 
4. na občino Grosuplje  _ 1 120 870^00 



528 Priloge 

Obveznosti 
iz posojil 
in druge 

obveznosti 

Obveznosti 
iz danih 
poroštev 

novih dinarjev 

5. na občino Hrastnik  
6. na občino Jesenice   
7. na občino Kamnik  
8. na občino Kočevje  
9. na občino Kranj  

10. na občino Litija  
11. na občino Ljubljana-Bežigrad  2 
12. na občino Ljubljana-Center  3 
13. na občino Ljubljana-Moste  
14. na občino Ljubljana-Šiška  1 
15. na občino Ljubljana-Vič  
16. na občino Metlika  
17. na občino Novo mesto  2 
18. na občino Radovljica  
19. na občino Ribnica  
20. na občino Škofja Loka  
21. na občino Trbovlje  
22. na občino Trebnje  
23. na občino Tržič  
24. na občino Vrhnika  
25. na občino Zagorje ob Savi   • 

č) obveznosti okraja Maribor: 
1. na občino Dravograd  1 
2. na občino Gornja Radgona  
3. na občino Lenart  
4. na občino Lendava  
5. na občino Ljutomer  
6. na občino Maribor-Center  8 
7. na občino Maribor-Tabor  2 
8. na občino Maribor-Tezno  
9. na občino Murska Sobota  

10. na občino Ormož  
11. na občino Ptuj  
12. na občino Radlje ob Dravi  
13. na občino Ravne na Koroškem  
14. na občino Slovenj Gradec  
15. na občino Slovenska Bistrica  

696 119,49 
371 571,70 

037 744,08 
164 349,24 
022 155,65 
585 166,35 
657 645,83 

477 651,61 
192 674,10 

129 502,25 

524 492,02 

59 401,13 
522 987,11 
777 660,01 
114 904,79 
830 049,16 
282 166,60 
309 824.29 

274 
4 162 

826 
5 091 
1 998 

201 
6 809 

12 285 
9 704 
3 398 
2 998 

622 
16 985 

1 747 
193 

1 695 
. 1 395 

234 
312 
163 
164 

990,00 
650,00 
810,00 
960,00 
220,00 
490,00 
130,00 
900,00 
550,00 
960,00 
620,00 
960.00 
950,00 
450,00 
790,00 
340,00 
500,00 
510,00 
250,00 
610,00 
310.00 

64 
8 847 

276 
195 

2 588 
13 242 

3 692 
2 580 
9 087 
3 051 

133 434 
89 

976 
81 

1 003 

015,46 
729,72 
037,66 
497,57 
977,68 
804,04 
650,24 
057,96 
>559,57 
627,45 
566,35 
639,89 
055,57 
022,42 
890,65 

5. člen 

Posamezne obveznosti, ki se prenesejo po 3. in 4. členu tega zakona na 
republiko in na občine, so navedene v »Seznamu prenesenih obveznosti okrajev«, 
ki je sestavni del tega zakona. Seznam prenesenih obveznosti okrajev hrani 
republiški sekretariat za finance in je zainteresiranim upnikom na vpogled. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi 9. člena zakona o odpravi okrajev so okrajne komisije ugotovile 
stanje obveznosti iz posojil in druge obveznosti ter stanje danih garancij. Na 
osnovi teh ugotovitev so komisije predložile republiški komisiji za pripravo 
predloga o prenosu obveznosti okrajev na občine in SR Slovenijo, konkreten 
predlog za razmejitev obveznosti okrajev med občine in SR Slovenijo. 

Za presojo prenosa obveznosti okrajev na republiko ali na občino se je 
komisija ravnala izključno po smernicah Izvršnega sveta SR Slovenije, in sicer: 

— da se obveznosti, ki izhajajo iz investicij za graditev ali rekonstrukcijo 
cest I. in II. reda, prenesejo na republiko, medtem ko se enake obveznosti za 
ceste III. in IV. reda prenesejo na občine; isto velja za mostove; 

—■ da se obveznosti, ki so nastale iz investicij za potrebe okrožnih sodišč 
in okrajnih zaporov ter za stanovanja in objekte TNZ, prenesejo na republiko; 

—■ da se obveznosti, ki izhajajo iz investicij za gasilske domove (prosto- 
voljne in poklicne), prenesejo na občine; 

— da se na občine prenesejo tudi obveznosti, ki izhajajo iz investicij 
v razne komunalne objekte; 

— da se na občine prenesejo obveznosti, ki izvirajo iz investicij v osnovno 
šolstvo; 

— da se na občine prenesejo tudi obveznosti, ki izvirajo iz investicij v 
posamezne gospodarske objekte ali iz investicij, ki so bile vložene v posamezne 
gospodarske organizacije. 

Pri uporabi navedenih kriterijev lahko nastanejo določene težave zlasti 
v primeru, če določena obveznost, ki se prenaša na posamezno občino, glede na 
namembnost objekta presega okvir te občine; vendar naj se v takih primerih 
prizadeta občina sama dogovori z drugimi prizadetimi občinami ali gospodar- 
skimi organizacijami, kdo od prizadetih in v kakšni višini bo kril na občino 
preneseno obveznost. 

Predloge so obravnavale okrajne komisije za vsako občino posebej. V načelu 
so se občine strinjale s prevzemom obveznosti iz posojil in iz garancij ter 
drugih obveznosti za tiste objekte, ki se ali se bodo neposredno uporabljali za 
potrebe na njihovem območju. Predvsem so to razni upravni in komunalni 
objekti, stanovanja, šole, zdravstveni objekti, kmetijski objekti, oprema, nasadi, 
melioracije, vodovodi, elektrifikacije, kritje izgub gospodarskih organizacij, 
rekreacijski objekti, ceste itd. 

Na republiko se prenesejo predvsem obveznosti iz posojil za razne objekte, 
in sicer: 

stanovanja za pripadnike milice v Celju, Novem mestu, Mariboru, Kopru, 
Novi Gorici in v Postojni ter na območju še nekaterih drugih občin; 

stanovanja za delavce okrožnih sodišč v Celju, Mariboru in v Kopru. Stavbe 
okrožnih sodišč v Celju, Mariboru, Murski Soboti in v Kranju; 

zapori v Celju in v Ljubljani; 
ceste I. in II. reda: Rimske Toplice—Zidani most, Celje—Rogaška Slatina, 

Zasavska cesta, Kočevska cesta, Metlika—Črnomelj, Ravne—Dravograd, moder- 
nizacija cest Maribor; mostova v Loški in Poljanski dolini, ki vežeta ceste 
II. reda; 

objekti višjih šol v Mariboru in študentskega naselja v Ljubljani. 
34 
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Prenos na občine zajema tudi nekatere investicije gospodarskega značaja, 
npr. obveznosti za mlekarno v Radečah, tovarno celuloze in natron papirja 
v Otiškem vrhu in za tovarno sladkorja v Ormožu. Investitorji so bili okraji. 

Visoke obveznosti se nanašajo dalje na izgube pri kmetijskem kombinatu 
Koper ter pri podjetjih »Fructus« v Kopru in ladjedelnica Piran, ki izvirajo 
predvsem iz danih garancij okraja. Podroben pregled za posamezno obveznost 
je razviden iz prilog. 

Kumulativne postavke v pregledih obveznosti pri odpravljenih okrajih 
Ljubljana in Maribor se nanašajo na vlaganja v raznovrstne objekte negospo- 
darske dejavnosti iz let 1956—1963, za katere ni mogoče ugotoviti obveznosti 
za posamezne objekte. Financiranje se je izvajalo iz skupnega kredita prek 
sklada za negospodarske investicije ah pa direktno s prenosom kredita v pro- 
račun. V nekaterih primerih je sicer možno ugotoviti odloke skupščin, koliko 
se sme uporabiti sredstev za določen objekt po letnih tranšah, ni pa možno 
ugotoviti, koliko se je stvarno uporabilo na posameznem objektu. Prav tako 
ni možno ugotoviti, koliko od preostalih obveznosti pride na posamezen objekt 
in kolikšna bi bila anuiteta iz posamezne obveznosti, ker se anuitete plačujejo 
od globalno najetih kreditov. Ker je bila politika okrajev pri financiranju 
negospodarskih investicij različna — ponekod v obliki dotacij v proračune 
občin, ponekod pa v obliki direktnega financiranja okraja prek kredita — bi 
bil prenos na občine, kjer se objekti nahajajo, neutemeljen ne glede na to, 
da gre za večino investicij, ki so namenjene širšemu območju in ne samo eni 
občini. Iz teh razlogov teh obveznosti ni mogoče prenašati na občine, temveč 
na republiko. 

Pri presoji predloga okrajne komisije o prenosu obveznosti za mlekarno 
V Radečah na republiko v višini 193 503,17 N din z letno anuiteto 81 303 N din 
so se upoštevale prej navedene smernice. Obrati mlekarne v Radečah so bili 
zgrajeni na pobudo bivšega okraja Trbovlje. Ob likvidaciji okraja Trbovlje se 
je skušala obveznost prenesti na Ljubljanske mlekarne, ki so prevzem odklonile 
z motivacijo, da niso zainteresirane za ta obrat, če morajo prevzeti tudi obvez- 
nosti. Zato je prevzel obveznosti okraj Ljubljana, kasneje pa okraj Celje 
v dogovoru z okrajem Ljubljano kot likvidatorjem okraja Trbovlje, ker tudi 
občina Laško za podjetje ni pokazala razumevanja, sklicujoč se na to, da je 
lokacija neprimerna, da je obrat namenjen območju občine Trbovlje in da ni 
bila njihova iniciativa za postavitev tega obrata. Na isto stališče1 se je postavila 
občina Laško tudi pri odpravi okraja Celje, ki je skušal to obveznost ponovno 
prenesti na občino, ker tudi Ljubljanske mlekarne vztrajajo pri svojem stališču, 
da so ta obrat prevzele samo pod pogojem, da jim ne bo treba prevzeti obvez- 
nosti. Ta obveznost naj se prenese na občino Laško, le-ta pa naj zadevo ureja 
z mlekarno samo. 

Pri prenosu obveznosti ni treba upoštevati obveznosti za most v Krškem, 
kakor predlaga okrajna komisija, in sicer zato, ker konstrukcija financiranja, 
ki je bila izdelana v letu 1964, ni več aktualna glede na to, ker se most še ni 
pričel graditi. Ob ponovni razpravi v zvezi z graditvijo mostu bo namreč hkrati 
treba določiti tudi nove vire za financiranje tega objekta. 

Okraj Ljubljana je najel za graditev bolnic v Novem mestu in v Brežicah 
pri skladu za preprečevanje poliomielitisa v Ljubljani posojilo v znesku 
609 000 N din. Glede na značaj in konstrukcijo financiranja graditve teh bolnic 
naj bi se obveznost po predlogu okrajne komisije prenesla na republiko. Predlog 
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ni sprejemljiv in se predlaga prenos na občino Novo mesto, ker so vsa navedena 
sredstva bila uporabljena za bolnico Novo mesto. 

V zvezi s predlogom za prenos obveznosti okraja Maribor za tovarno celu- 
loze in natron papirja Otiški vrh v izgradnji v višini 2 394 317,80 N din na 

• republiko, se predlaga, da naj se ta obveznost prenese na občino Dravograd. 
Kredit, kjer je porok republika, pa naj se prenese na republiko. 

Obveznosti za podjetji v likvidaciji »Fructus« v Kopru in ladjedelnica Piran: 
glede na okrajna poroštva, ki so bila dana, je komunalna banka Koper iztožila 
zapadle obveznosti. Do izvršbe ni prišlo, ker še ni določen pravni naslednik za 
te obveznosti. Obveznost je sicer večja, kot je prikazana, toda razliko mora kriti 
banka iz svojih skladov, ker za vsa posojila ni imela poroštev. Predlaga se 
prenos na občini. 

Obveznosti cestnega sklada odpravljenega okraja Ljubljana so predvsem 
— razen drobnih izjem — obveznosti za ceste I. in II. reda. Manjše izjeme za 
ceste III. reda so povezane z deli pri vzdrževanju cest I. in II. reda, niso pa 
samostojna investicijska dela na cestah III. reda in jih ni mogoče ločiti. Dela 
so bila opravljena na odsekih cest v raznih občinah. Večja postavka se nanaša 
na financiranje ljubljanskih podvozov. Konstrukcija financiranja je bila dogo- 
vorjena tako, da se stroški razdelijo na občine, okraj, republiko in gospodarstvo. 
Ker okraj ni imel razpoložljivih sredstev, je najel kredite pri stanovanjskih 
skladih vseh ljubljanskih občin, da je svojo udeležbo pokril. Ker so podvozi 
del mestnih ulic, se predlaga prenos na ljubljanske občine. 

Republiška komisija je po večkratni razpravi in po izvršenih popravkih 
prvotnih predlogov okrajnih komisij sprejela predlog, ki ga predlagamo v odo- 
britev. 

Obveznosti odpravljenih okrajev, izvirajoče iz posojilnih pogodb, in druge 
obveznosti po stanju 31. 12. 1965 znašajo: 

N din 

Skupaj   123 950 141,09 
dane garancije pa znašajo  819 570 187,53 

Ugotovljene obveznosti naj bi se prenesle na občine in na republiko, in 
sicer: 

na občine Da republiko 
N din N din 

obveznosti iz posojil  52 346 031,27 71 604 109,82 
obveznosti iz garancij  617 805 675,39 201 764 512,14 

Skupno število zadev, za katere se prenašajo obveznosti, znaša 1642; od 
tega za obveznosti iz posojil 334 in za obveznosti iz poroštev 1294. Od tega 
pride za prenos: 

na republiko 

za obveznosti iz posojil 130 
za obveznosti iz garancij   325 

na občine pa 
za obveznosti iz posojil 204 
za obveznosti iz garancij 989 

34* 
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Večino obveznosti, ki so dospele v vplačilo leta 1965 (anuitete), so likvi- 
dacijske komisije okrajev poravnale iz sredstev likvidacijske mase, ki jim je 
bila dodeljena. 

Za nekatere obveznosti, ki so bile naknadno ugotovljene ali pa se niso ob 
delitvi sredstev za likvidacijo okrajev upoštevale, sredstva za poravnavo v letu « 
1965 dospelih odplačil niso bila zagotovljena v likvidacijski masi. Take obvez- 
nosti, ki se predlagajo za prenos na republiko, so: 

N din 

— Okraj Ljubljana — odškodninski zahtevek Horvat . . 28 500 
— Okraj Ljubljana — Obveznosti odpravljenega, okraj- 

nega cestnega sklada Ljubljana  7 501 544,08 

SKUPAJ    7 530 044,08 

Za te obveznosti bo morala republika zagotoviti sredstva za poravnavo ali 
pa doseči odlog plačila za naslednja leta. 

Obveznosti, ki bodo dospele v plačilo v letu 1966 na osnovi prevzetih ob- 
veznosti odpravljenih okrajev, ki se prenašajo na republiko, bodo znašale okoli 
6,5 milijona N din. V približno takšni višini bodo trajale še vrsto let obveznosti 
(anuitete), katere bo morala poravnati republika. Poleg tega pa je treba računati 
še z dodatnimi obveznostmi iz naslova prevzetih prenesenih poroštev bivših 
okrajev na republiko, če investitorji ne bodo zmožni plačila. 

Občine bodo plačevale okoli 4,6 milijona N din anuitet letno. 
Poleg obveznosti, ki se prenašajo na republiko in občine, obstajajo terjatve 

iz naslova posojil okraja Ljubljana raznim uporabnikom. Predvsem gre za ter- 
jatve cestnega sklada okraja Ljubljana nasproti 10 uporabnikom v višini 
7 089 999,35 N din ter za vrnitev anuitet, ki jih je plačal okraj Ljubljana za 
kemično tovarno Hrastnik v višini 2 711 509,72 N din in za prehrambeno indu- 
strijo »Belsad«, Črnomelj, v višini 144 159,03 N din. 

Anuitete je bil dolžan plačati okraj kot porok. Za vračilo plačanih anuitet 
je okraj sklenil z dolžnikoma posojilni pogodbi, s katerima sta se podjetji zave- 
zali poravnati ta dolg v 10 enakih letnih obrokih. »Belsad« anuitete v redu 
plačuje, kemična tovarna Hrastnik pa ni zmožna plačevati anuitet. 

Terjatve cestnega sklada okraja Ljubljana so razvidne iz posebne priloge. 
Ker prevzema republika po predlogu tudi obveznosti iz posojil in iz ga- 

rancij navedenih delovnih organizacij, je prav, da prevzame tudi te terjatve v 
skupnem znesku 9,9 milijona N dinarjev. 

Predlagamo, da Skupščina SR Slovenije sprejme zakon o prenosu obvez- 
nosti okrajev iz danih garancij, obveznosti iz investicijskih posojil in druge 
obveznosti okrajev ter da skrb za izvršitev tega zakoija naloži republiškemu 
sekretariatu za finance. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
15. novembra 1966 obravnavala predlog odloka o prenosu obveznosti okrajev 
iz danih garancij, obveznosti iz investicijskih posojil in drugih obveznosti 
okrajev, na svoji seji dne 2. decembra 1966 pa predlog zakona o prenosu ob- 
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veznosti okrajev, ki ga je predložil Skupščini SRS Izvršni svet potem, ko je 
umaknil predlog odloka. 

Komisija se je pri obravnavi predloga odloka, v skladu s svojo funkcijo, 
omejila na obravnavo besedila odloka z vidika njegove pravne in redakcijske 
pravilnosti ter skladnosti z ustavnim in pravnim sistemom ter se ni ukvarjala 
z materialnimi vprašanji razdelitve obveznosti ter s posameznimi številčnimi 
postavkami v posebnem seznamu, ki je bil priložen predlogu odloka. 

V načelni obravnavi je bilo v komisiji obravnavano dvoje vprašanj. Prvo 
se je nanašalo na obliko predlaganega akta. Po določbi 9. člena zakona za 
izvedbo odprave okrajev se obveznosti okrajev iz danih garancij, iz investicijskih 
posojil in drugih obveznosti prehesejo na občine in SR Slovenijo1. Ta prenos se 
izvrši s posebnim aktom Skupščine SR Slovenije. Ker citirani zakon izrecno 
ne omenja oblike tega posebnega akta, bi bil možen tako odlok kot zakon. 
Vendar je bila komisija mnenja, da bi bil glede na naravo materije, ki se s 
predlaganim aktom ureja — gre namreč za reguliranje materialnih obveznosti 
v breme občin in SR Slovenije — na mestu zakon. 

Drugo vprašanje se je nanašalo na značaj posebnega seznama, ki je kot 
gradivo priloženo ob pismeni obrazložitvi odloka. V premoženjsko-pravnem po- 
gledu se s predlaganim aktom izvaja likvidacija materialnih obveznosti bivših 
okrajev, pri čemer se s posebnim seznamom konkretno prenašajo' posamezne 
točno določene obveznosti na posamezne občine in na SR Slovenijo. Glede na 
tako naravo omenjenega seznama je bila komisija mnenja, da bi ta seznam 
moral biti sestavni del predlaganega akta. Čeprav ni nujno potrebno, da. se 
zelo obširen seznam kot tak tudi objavi, bi morala biti vsakemu zainteresiranemu 
dana možnost, da ga vpogleda oziroma da dobi njegov prepis ah ustrezen 
izvleček iz njega. 

Pri obravnavi predloga zakona je komisija ugotovila, da so bile njene 
zgoraj navedene pripombe upoštevane. 

Pri podrobni obravnavi predloga zakona je komisija predlagala naslednji 
amandma: 

»Črta se drugi stavek 5. člena.« 
Po določbi 84. člena začasnega poslovnika Skupščine SRS hrani zakone in 

druge akte Skupščine in zborov tajnik Skupščine. Seznam prenesenih obvez- 
nosti okrajev je sestavni del zakona in zato velja zanj glede hranjenja isti 
režim kot za zakone. Glede na to je določba drugega stavka 5. člena v nasprotju 
s poslovnikom in jo je treba črtati. 

Predstavnik Izvršnega sveta je amandma sprejel, s čimer je postal sestavni 
del zakonskega predloga. 

Komisija je bila seznanjena z amandmajem poslanca Franca Svetine, s 
katerim predlaga spremembo obveznosti pod 12. in 13. številko posebnega se- 
znama okraja Celje. Ker se amandma nanaša na materialno vprašanje razdelitve 
obveznosti, komisija ni obravnavala materialne strani amandmaja, ker to sodi 
v delovno področje pristojnih odborov; z gledišča njegove skladnosti s pravnim 
sistemom ni imela pripomb. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 402-66/66 
Ljubljana, dne 2. 12. 1966 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tienega zbora je na sejali dne 5. decembra in 9. decembra 1966 obravnaval in 
sklepal o predlogu zakona o prenosu obveznosti okrajev, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor je ugotovil v načelni obravnavi, da predstavlja predloženi zakonski 
predlog dejansko povsem enak ali kot je bil odboru že predložen le s to razliko, 
da je imel prvotno obliko odloka. Predlagatelj je takratni predlog odloka 
umaknil in predložil sedanji zakonski predlog, glede na dejstvo, da je bila 
zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije ob razpravljanju o pred- 
logu odloka mnenja, da bi bilo potrebno spričo pomembnosti materije, ki jo 
predlagani predpis urejuje, to področje urediti z zakonom. 

Odbor je bil mnenja, da je sprejem predlaganega zakonskega predloga 
potreben, da se rešijo nejasna in sporna vprašanja glede pravnega nasledstva 
za obveznosti ukinjenih okrajev, posebno še, ker je od ukinitve okrajev poteklo 
že več kot leto in pol. 

Odbor se je posebej zavzel za stališče, da ne gre rušiti načela, po katerem 
prevzamejo občine praviloma obveznosti za objekte, ki leže na njihovih ob- 
močjih, vendar pa je bil mnenja, da bi bilo treba nekatere konkretne primere 
posebej. rešiti na podlagi medsebojnega sporazuma med občino in republiko. 
Gre predvsem za vprašanje prevzema obveznosti v štirih občinah: Piran, Koper, 
Dravograd in Ormož. Odbor je obširno razpravljal o prevzemu obveznosti 
odpravljenega koprskega okraja na občini Piran in Koper, kjer je v tem 
primeru položaj še posebej kritičen. Obe terjatvi, tako za. likvidirano ladje- 
delnico v Piranu, kot tudi likvidirano podjetje Fructus v Kopru, sta dospeli 
in bili pravnomočno iztoženi že 2. marca 1965, se pravi še pred odpravo okrajev 
v SR Sloveniji. Predstavnik koprske občine je zavoljo tega predlagal, naj se 
obravnavanje predloženega zakonskega predloga preloži vse dotlej, dokler se 
ne doseže sporazum med republiko in občino Koper, kot tudi občino Piran, 
glede konstrukcije o poravnavi teh obveznosti. Odbor je predlog zavrnil, meneč, 
da bi na ta način lahko vse občine reševale vprašanja poravnave svojih obvezr- 
nosti, poleg tega pa predstavlja predlagani zakonski predlog načelno rešitev 
prenosa obveznosti okrajev, medtem ko predstavlja sporno vprašanje reševanje 
konkretnih problemov, ki jih je treba posebej reševati. 

Glede na to je odbor zakonski predlog v načelu sprejel. 
V obravnavi o podrobnostih je odbor obravnaval amandma poslanca Franca 

Svetine, ki je predlagal, da se 4. člen v točki a) obveznosti okraja Celje spre- 
meni tako, da se prečiščeno besedilo glasi v koloni obveznosti iz posojil in 
druge obveznosti: 

a) obveznosti okraja Celje: 
1. na občino Brežice  278 077,01 
2. na občino Celje  5 108 417,47 
3. na občino Krško  228 030,73 
4. na občino Laško  369 469,99 
5. na občino Mozirje  276 626,79 
6. na občino Sevnica  179 160,19 
7. na občino Slovenske Konjice  510 675,94 
8. na občino Šentjur pri Celju  95 082,51 
9. na občino Šmarje pri. Jelšah  199 888,15 

10. na občino Velenje  522 397,65 
11. na občino Žalec  466 035,77 
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Skladno z določili 5. člena zakonskega predloga se spremeni tudi seznam 
prenesenih obveznosti okrajev na okraj Celje tako, da se v zbirnem pregledu 
pod b) cit. št. spremene tako, da glase: 

b) na občine: 

Brežice  278 077,01 
Celje  5 108 417,47 
Krško    228 030,73 
Laško  369 469,99 
Mozirje  276 626,79 
Sevnica  179 160,19 
Slovenske Konjice  510 675,94 
Šentjur pri Celju  95 082,51 
Šmarje pri Jelšah  199 888,15 
Velenje  522 397,65 
Žalec  466 035,77 

8 233 862,20 

Seznami za posamezne občine se spremenijo tako, da se za občino Celje 
točka 12 in 13 glasi: 

Stanje 
posojila 

31. 12. 1965 
Letna 

anuiteta 

12. Splošna bolnica Celje  435 200 133 120 
13. Splošna bolnica Celje  358 400 108 800 
Za občino Brežice se doda nova tč. 
5. Splošna bolnica Celje  173 600 52 920 
Za občino Krško se doda nova tč. 
2. Splošna bolnica Celje  173 600 52 920 
Za občino Laško se doda nova tč. 
7. Splošna bolnica Celje  148 800 45 360 
Za občino Mozirje se doda nova tč. 
2. Splošna bolnica Celje  99 200 30 240 
Za občino Slovenske Konjice se doda nova tč. 
4. Splošna bolnica Celje  173 600 52 920 
Za občino Sevnica se doda tč. 
3. Splošna bolnica Celje  99 200 30 240 
Za občino Šentjur pri Celju se doda tč. 
2. Splošna bolnica Celje  49 600 15 120 
Za občino Šmarje pri Jelšah se doda nova tč. 
3. Splošna bolnica Celje  148 800 45 360 
Za občino Velenje se doda nova št. 
3. Splošna bolnica Celje  347 200 105 840 
Za občino Žalec se doda nova št. 
3. Splošna bolnica Celje  272 800 83 160 
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Glede na te spremembe se spremene tudi ustrezna salda za posamezne 
občine. 

Odbor vsebinsko sicer soglaša z zahtevo, ki jo vsebuje amandma, namreč 
to, da se obveznost, ki je naložena samo občini Celje, razdeli tudi na ostale 
občine odpravljenega celjskega okraja, katerih občani se prav tako poslužujejo 
uslug celjske bolnišnice, vendar je bil odbor tudi v tem primeru mnenja, da je 
to reševanje konkretnih vprašanj, o katerih se morajo sporazumeti posamezne 
zainteresirane občine. Poleg tega pa nastaja tudi vprašanje, kolikor bi se 
amandma sprejel, kako bi nekatere izmed občin bivšega celjskega okraja svoje 
obveznosti mogle poravnati, če so same dotirane iz republiškega proračuna. 

Glede na to je odbor predloženi amandma z večino glasov zavrnil. 
Odbor je predlog zakona o prenosu obveznosti okrajev sprejel in predlaga 

Organizacijsko-političnemu zboru, da ga sprejme v predloženem besedilu. 
Za poročevalca je odbor določil poslanko Silvo Cerjak. 

St.: 402-06/66 
Ljubljana, 10. 12. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo 
z dne 2. 12. 1966, št. 402-06/66. 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k statutu Združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
z 18. členom zakona o organizaciji jugoslovanskih železnic (Ur. 1. SFRJ št. 5/65) 
je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 
7. decembra 1966 in na seji Gospodarskega zbora dne 27. decembra 1966 sprejela 

ODLOK 
o soglasju k statutu Združenega železniškega transportnega podjetja Ljubljana 

I. 

Daje se soglasje k statutu Združenega železniškega transportnega podjetja 
Ljubljana, kot ga je sprejel delavski svet Združenega železniškega transport- 
nega podjetja Ljubljana na svojem zasedanju dne 19. 7. 1966 in 23. 11. 1966. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
11. 10. 1966 in dodatno poročilo z dne 24. 11. 1966, št. 023-79/66. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora — poročilo 
z dne 14. 11. 1966, št. 023-79/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 7. 10. 1966 in dodatno poročilo z dne 12. 12. 1966. št. 023-79/66. 
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PREDLOG STALIŠČ 
o zdravljenju v naravnih zdraviliščih v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja 

S oc i a 1 no-z d r a v s tv e ni zbor Skupščine SR Slovenije je na 26. seji dne 6. de- 
cembra 1966 razpravljal o zdraviliškem zdravljenju v novih pogojih zdrav- 
stvenega zavarovanj a in ugotovil: 

Potem ko je Socialno-zdravstveni zbor na seji dne 15. aprila 1966 razprav- 
ljal o kopališkem in klimatskem zdravljenju ter sprejel določena stališča, je 
bilo z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju izključeno zdravljenje z naravnimi zdravilnimi sredstvi iz 
osnovnega zdravstvenega zavarovanja. 

Samoupravni organi socialnega zavarovanja, zdravstvene službe in zdra- 
vilišč so po sprejetju tega zakona s premajhno odgovornostjo1 iskali rešitve, da 
bi se zavarovanci tudi v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja poslužili te 
oblike zdravstvenega varstva. Ker v merilu republike niso bila pravočasno 
sprejeta jasna stališča, so se na terenu pojavljala različna tolmačenja glede 
zdraviliškega zdravljenja v novih pogojih. Posledica tega pa je, da zavarovanci 
praktično ne koristijo te oblike zdravstvenega varstva. Prizadeti so predvsem 
tisti zavarovanci, ki jim je to zdravljenje neobhodno potrebno in tisti, pri ka- 
terih pomeni to zdravljenje najbolj uspešen način zdravljenja. Nepravočasen 
sprejem ustreznih rešitev je še zlasti prizadel zdraviliško zdravljenje otrok. 

Taka neaktivnost omenjenih samoupravnih organov je imela negativen 
odmev v javnosti zlasti še zaradi nasprotujočih si stališč v tisku ter je bila 
ostro kritizirana. Očitno se je čakalo na rešitve od zunaj in na stališča, ki naj 
bi jih tozadevno sprejela Republiška skupščina. 

Nepravočasen sprejem ustreznih rešitev negativno vpliva na poslovanje 
zdravilišč. Zdravilišča se nahajajo v zelo težavnem položaju, medtem ko je 
bilo zdravilišče Debeli rtič celo ukinjeno. Značilno pa je, da zdravilišča in 
zveza naravnih zdravilišč niso dovolj iniciativna in aktivna v iskanju izhodišč 
za prebroditev sedanjih težav. 

Izhodišče za reševanje problematike zdravljenja v zdraviliščih bi morala 
biti uvodoma omenjena stališča, ki jih je zbor sprejel na seji 15. aprila 1966, 
zato se je treba zavzeti za njihovo realizacijo. Da bi se omogočilo zavarovancem 
zdravljenje v zdraviliščih tudi v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja, 
sprejema Socialno-zdravstveni zbor, upoštevajoč mnenje izvršilnega odbora 
Skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev SR Slovenije 
naslednja 

stališča 

1. Zdravilišča naj v prihodnje razvijajo dejavnost v smeri bolniškega in 
zdraviliškega zdravstvenega varstva ter zdravstvenega turizma, ker so podani 
materialni in kadrovski pogoji, ki jih je treba le izpopolniti. 

2. Zdravljenje v zdraviliščih, ki pomeni nadaljevanje oziroma nadomestitev 
bolnišničnega zdravljenja na osnovi strogih medicinskih indikacij, je treba vklju- 
čiti v osnovno zdravstveno zavarovanje. Tako zdravljenje lahko izvajajo le tista 
naravna zdravilišča, ki imajo temu ustrezno urejeno zdravstveno službo. 

3. Republiški zdravstveni center mora v sodelovanju z zdravstveno službo 
bolnišnic in zdravilišč na osnovi temeljito proučenih potreb po zdravljenju v 
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zdravilišču kot nadaljevanju oziroma nadomestitvi bolnišničnega zdravljenja, 
ob upoštevanju, da za določena obolenja v Sloveniji nimamo ustreznih zdra- 
vilišč, določiti, v katerih zdraviliščih se bo izvajalo tovrstno zdravljenje in 
kakšne posteljne kapacitete bodo za to potrebne. Hkrati mora realizirati stališče 
zbora glede določitve jasnih medicinskih indikacij in zadevnih pojasnil ter 
medicinske dokumentacije, ki naj spremlja bolnika v zdravilšče. 

4. Ambulantno poliklinični zavodi lahko neposredno pošiljajo bolnike v 
zdravilišča, ko gre za nadomestitev bolnišničnega zdravljenja. 

5. Hitreje je treba ustvariti materialne in kadrovske pogoje za uspešno delo 
mladinskih naravnih zdravilišč. Tudi v novih pogojih zdravljenja v zdraviliščih 
indikacije za zdravljenje otrok ne smejo biti tako stroge kot za odrasle. Pri 
reševanju problematike v zvezi z zdravljenjem otrok in mladine v zdraviliščih 
mora aktivneje sodelovati pediatrična služba. 

6. Ker bolniško zdravljenje v zdraviliščih ne sme povzročiti dodatnih obre- 
menitev skladom osnovnega zdravstvenega zavarovanja, je treba ustrezno raz- 
porediti sredstva, namenjena za bolnišnično zdravljenje v okviru posameznih 
komunalnih skuposti. Zdravstveni centri morajo v sodelovanju z zdravstveno 
službo, skupnostjo zdravstvenih zavodov z zdravilišči ter samoupravnimi organi 
komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja izdelati konkretne predloge za 
financiranje tovrstnega zdravljenja. Ti predlogi morajo biti izdelani čimprej, da 
bi jih lahko upoštevali že pri sklepanju pogodb za leto 1967. 

7. Pospešiti je treba priprave za uvedbo razširjenega zdravstvenega zava- 
rovanja, da bi zavarovancem omogočili zdravljenje v naravnih zdraviliščih tudi 
v primerih, ko ne gre za nadaljevanje oziroma nadomestitev bolnišničnega 
zdravljenja, pač pa za občasno oziroma ponavljajoče se zdravljenje in medi- 
cinsko rehabilitacijo predvsem kroničnih bolnikov. 

Republiški zdravstveni center mora določiti javne indikacije za zdravi- 
liško zdravljenje v okviru razširjenega zavarovanja ter zdravilišča, v katerih 
se bo to zdravljenje izvajalo. Na tej osnovi morajo zdravstveni centri v sode- 
lovanju z zdravstveno službo in službo socialnega zavarovanja na. območju 
posameznih komunalnih skupnosti izdelati več variant glede obsega razširje- 
nega zdravstvenega zavarovanja, ki morajo biti temeljito dokumentirane tako 
s strokovnega kot ekonomskega vidika, da bi lahko sprejeli ustrezne odločitve 
o obsegu tega zavarovanja. Ker pa je uvedba razširjenega zdravstvenega zava- 
rovanja odvisna od neposredne odločitve delovnih organizacij in zavarovancev, 
je treba pri izdelavi teh variant upoštevati tudi potrebe posameznih gospo- 
darskih panog. 

8. Zdravilišča morajo intenzivneje razvijati zdravstveni turizem, ker je 
le-ta pogojen, razen z dobro razvito zdravstveno službo, tudi s kvalitetnimi 
gostinskimi in drugimi uslugami ter s splošnim razvojem zdraviliško turističnih 
krajev, morajo zdravilišča in činitelji, odgovorni za razvoj teh krajev, hitreje 
ustvariti pogoje za bistveni napredek na tem področju. 

9. Razvoj zdraviliške dejavnosti v omenjenih smereh nujno terja ustrezne 
spremembe v sistemizaciji delovnih mest v zdraviliščih. Posebno skrb bo treba 
posvetiti sistemizaciji delovnih mest v bolniških oddelkih. 

St.: 514-4/66 
Ljubljana, 14. 11. 1966 
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POROČILA 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je dne 14. novembra 1966 razpravljal o predlogu stališč o zdrav- 
ljenju v zdraviliščih v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja, ki ga je 
predložil začasni odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučevanje proble- 
matike kopališko-klimatskega zdravljenja. 

V načelni obravnavi se je odbor strinjal, da Socialno-zdravstveni zbor 
sprejme stališča o zdravljenju v naravnih zdraviliščih v novih pogojih zdrav- 
stvenega zavarovanja. 

V podrobni obravnavi posameznih stališč se je odbor strinjal z večino 
stališč, izražene pa so bile naslednje pripombe: 

K 3. točki: v prvem stavku naj se besedilo: »in kakšne posteljne kapa- 
citete bodo za to potrebne.« nadomesti z besedilom: »in ugotoviti, koliko po- 
steljnih kapacitet v zdraviliščih ustreza pogojem bolnišničnega zdravljenja.«. 

Ne bi bilo namreč umestno že vnaprej določiti fiksno število posteljnih 
kapacitet v posameznih zdraviliščih za bolnišnično zdravljenje. Taka rešitev bi 
namreč imela za posledico, da bi skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev, 
oziroma kmetov morali financirati te kapacitete, čeprav ne bi bile polno izko- 
riščene. 

K 6. točki : besedilo prvega stavka naj se nadomesti z naslednjim bese- 
dilom: »Ker bolniško zdravljenje v zdraviliščih ne sme povzročiti dodatnih 
obremenitev skladom osnovnega zdravstvenega zavarovanja, je treba za to- 
vrstno zdravljenje zagotoviti sredstva v okviru teh skladov.« 

Ni pravilno stališče, naj bi se bolniško zdravljenje v zdraviliščih financiralo 
le iz sredstev, namenjenih za bolnišnično zdravljenje v okviru posameznih 
komunalnih skupnosti. Pri današnjem pritisku na bolnišnične kapacitete namreč 
ni pričakovati, da bi bile s pošiljanjem bolnikov na bolniško zdravljenje v zdra- 
vilišča bolnišnice manj zasedene. Bolniške postelje v zdraviliščih je treba obrav- 
navati kot dodatni bolnišnični posteljni fond, kar bo treba upoštevati pri obli- 
kovanju sredstev za celotno bolnišnično zdravljenje v okviru posamezne komu- 
nalne skupnosti. Ker se z bolniškim zdravljenjem v zdraviliščih v številnih pri- 
merih skrajša celotni proces zdravljenja in zmanjša stopnja invalidnosti, bi 
bilo prav, da bi se zadevni prihranki na postavki izdatkov za denarne dajatve 
in izdatkov za rehabilitacijo predvideli za bolniško zdravljenje v zdraviliščih. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog stališč z navedenimi pripombami. 
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec Milan Loštrk. 

Št.: 514-4/66 
Ljubljana, 5. 12. 1966 

Začasni odbor Socialno-zdravstvenega zbora za proučitev problematike 
kopališko-klimatskega zdravljenja je na seji dne 11. novembra 1966 razpravljal 
o zdraviliškem zdravljenju v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja. Osnova 
za razpravo so bih predlogi Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
politiko za ureditev zdravljenja in položaja v naravnih zdraviliščih SR Slove- 
nije ter stališča IO skupščine republiške skupnosti socialnega zavarovanja de- 
lavcev glede zdravljenja zavarovanih oseb v naravnih zdraviliščih. 

Iz razprave, v kateri so poleg članov začasnega odbora sodelovali tudi 
dr. Ruža Segedin, predsednik SZZ, Stane Selih, republiški sekretar za zdravstvo 
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in socialno politiko kot predstavnik Izvršnega sveta, Davorin Ferligoj, pred- 
stavnik Republiškega sekretariata za gospodarstvo, dr. Ivan Kastelic, predstavnik 
Republiškega zdravstvenega centra, dr. Ivo Pintarič, predstavnik Republiškega 
zavoda za socialno zavarovanje in predstavnik Zveze naravnih zdravilišč in 
zdraviliških krajev Slovenije, izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 

Socialno-zdravstveni zbor je na seji dne 15. aprila 1966 ob obravnavi pomena 
kopališkega in klimatskega zdravljenja v okviru celotnega zdravstvenega varstva 
sprejel določena stališča, katerih realizacija naj bi prispevala k odprvi obstoječih 
pomanjkljivosti na področju zdravljenja v zdraviliščih in tovrstno zdravljenje 
uveljavila kot enakovredno drugim vidom zdravljenja. Kljub jasnosti stališč in 
konkretnim zadolžitvam ugotavljamo, da se stališča zelo počasi realizirajo. Komi- 
sija, ki naj bi določila indikacije za zdravljenje v naravnih zdraviliščih, je bila 
ustanovljena šele v mesecu juliju, z delom pa je pričela šele v septembru. Komi- 
sija je pripravila konkretne predloge, potrebno je še izdelati pojasnila glede 
uporabe posameznih indikacij, še do danes pa ni proučeno, kakšna medicinska 
dokumentacija naj spremlja bolnika v zdravilišče. Še najmanj je bilo storjeno 
v pogledu zdraviliškega zdravljenja otrok. 

Novela temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju je izključila zdrav- 
ljenje z naravnimi zdravilnimi sredstvi iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. 
Kljub temu, da je šlo za pomembno spremembo v sistemu zdravstvenega zava- 
rovanja, ki je omejila pravice zavarovancev, pa samoupravni organi socialnega 
zavarovanja, zdravstvene službe in zdravilišč niso s polno odgovornostjo iskali 
rešitve, da bi zavarovanci tudi v novih pogojih zdravstvenega zavarovanja kori- 
stili ta vid zdravstvenega varstva. Kot v jugoslovanskem merilu tako so se 
v merilu republike pojavljala različna tolmačenja novele omenjenega zakona, 
kar je povzročilo še večjo zmedo. Posledica vsega tega pa je, da zavarovanci 
praktično ne korstijo tega vida zdravstvenega varstva. Prizadeti so predvsem 
tisti zavarovanci, ki jim je to zdravljenje neobhodno potrebno in tisti, pri 
katerih to zdravljenje pomeni najbolj uspešen način zdravljenja. 

Odbor je kritično ocenil navodilo Republiškega zavoda za socialno zavaro- 
vanje, posredovano vsem komunalnim zavodom, da se iz skladov osnovnega 
zdravstvenega zavarovanja ne more več financirati zdravljenje v zdraviliščih, 
razen v zdravilišču Laško in Stična, ker gre za rehabilitacijske institucije. Ne- 
vzdržno je, da je ta zavod nekaterim zdraviliščem priznal, drugim pa odrekel 
status rehabilitacijske institucije. Tako je bil npr. zdravilišču Slatina Radenci 
priznan tak status v mesecu juniju, vendar služba socialnega zavarovanja tega 
ni upoštevala. 

Nepravočasen sprejem ustreznih rešitev v merilu republike je močno pri- 
zadel tudi poslovanje zdravilišč. Zdravilišča se nahajajo v zelo težavnem polo- 
žaju, zdravilišči Debeli rtič in Martuljk pa sta bili ukinjeni. 

Odbor je ostro kritiziral neaktivnost omenjenih samoupravnih organov, ki 
je imela negativen odmev v javnosti. Prav tako je kritično ocenil dejstvo, da 
zdravilišča in Zveza naravnih zdravilišč niso bila dovolj iniciativna in aktivna 
v iskanju izhodišč za prebroditev lastnih težav in izhodišč za ustrezne rešitve 
v prid zavarovancev. 

Kljub temu, da je bila novela temeljnega zakona o zdravstvenem zavaro- 
vanju delavcev sprejeta v mesecu juliju, pa še niso bih sprejeti ustrezni ukrepi 
za uvedbo razširjenega zdravstvenega zavarovanja. Vse to kaže, da se je čakalo 
na rešitev od zunaj in na stališča, ki naj bi jih siprejela Skupščina. 
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Po mnenju odbora bi zdravljenje v zdraviliščih, ki pomeni nadaljevanje 
oziroma nadomestitev bolnišničnega zdravljenja, morali vključiti v osnovno 
zdravstveno zavarovanje, z uvedbo razširjenega zdravstvenega zavarovanja pa 
omogočiti zdravljenje zavarovancem tudi v drugih primerih. Posebej pa je bilo 
poudarjeno, da je določitev obsega pravic v razširjenem zdravstvenem zavaro- 
vanju pogojena s predhodno rešitvijo zdravljenja v zdraviliščih v okviru osnov- 
nega zdravstvenega zavarovanja. Pri tem pa je treba še zlasti upoštevati, da 
delovne organizacije glede na nove pogoje gospodarjenja niso naklonjene uvedbi 
razširjenega zdravstvenega zavarovanja. 

Stališča, ki jih je zbor sprejel aprila 1966, so še vedno aktualna in bi 
morala biti izhodišče za rešitve glede zdravljenja v zdraviliščih. Odbor je sprejel 
glede zdravljenja v zdraviliščih v novih pogojih določena stališča in pripravil 
poseben predlog ter predlaga zboru, da ta stališča sprejme. 

Za poročevalca na seji zbora je začasni odbor določil poslanca dr. Bojana 
Pirca. 

Št.: 514-4766 
Ljubljana, 14. 11. 1966 

POROČILO 
o urejanju delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih organizacij 

(Pripravil začasni odbor za proučitev vprašanj ureditve delovnih razmerij 
v splošnih aktih delovnih organizacij) 

Organizacijsko-politični zbor je na svoji seji dne 28. februarja 1966 obrav- 
naval nekatera vprašanja ureditve delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih 
organizacij. Na podlagi predloženega gradiva in svoje razprave je tedaj zbor 
ugotovil, da je urejanje delovnih razmerij v statutih in drugih samoupravnih 
aktih delovnih organizacij v precejšnjem, zaostanku in da bodo sorazmerno 
maloštevilne delovne organizacije svoje naloge izvršile v predpisanem roku, ki 
je bil tedaj 8. aprila 1966. 

V razpravi na seji zbora se je tedaj tudi ugotovilo, da občinske skupščine 
in njihovi organi, ki so po zakonu obvezani za nadzor, da bodo splošni akti 
sprejeti in zakoniti, le v redkih primerih spodbujajo in opozarjajo delovne 
organizacije na nujnost ureditve delovnih razmerij. Z namenom, da bi bilo delo 
pravočasno opravljeno in da delovna razmerja ne bi bila le formalno urejena, 
je Organizacijsko-politični zbor sprejel sklepe in sicer: 

Organi upravljanja v tistih delovnih organizacijah, ki v svojih statutih in 
drugih splošnih aktih še niso uredile delovnih razmerij v skladu s temeljnim 
zakonom o delovnih razmerjih, naj v okviru objektivnih možnosti 

— takoj sprejmejo programe dela in druge ukrepe, da bodo statuti in drugi 
splošni samoupravni akti sprejeti v zakonskem roku; 

— poskrbe in zagotove, da bodo njihove strokovne službe čimprej bodisi 
same ali s pomočjo zunanjih činiteljev (strokovna društva, sodišča, upravni 
organi) pripravili teze, oziroma drug ustrezni material za te akte; 

— poskrbe, da bodo v načrtih splošnih aktov o delovnih razmerjih vsa 
vprašanja urejena glede na dejanske in posebne pogoje v delovni organizaciji, 
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se pravi konkretno in izogibajoč se načelnosti in deklarativnosti, jasno in v raz- 
umljivem jeziku, na kar vse naj strokovne službe še posebej obrnejo svojo 
pozornost; 

— organizirajo razprave s člani delovne skupnosti o načrtih za ureditev 
delovnih razmerij; 

— predvidijo dnevne rede zasedanj, na katerih bodo razpravljali o spre- 
jemu splošnih aktov, tako da bodo tej razpravi posvetili dovolj časa in k njej 
pritegnili čimširši krog članov delovne skupnosti. 

Občinske skupščine naj zagotove, da bodo njihove komisije oziroma drugi 
pristojni organi nudili delovnim organizacijam pravočasno in učinkovito stro- 
kovno pomoč pri reševanju odprtih, oziroma spornih vprašanj ter naj se ne 
omejujejo samo na formalni pregled že izdelanih samoupravnih aktov, na po- 
znejše opozarjanje in ugotavljanje pomanjkljivosti, temveč naj nudijo pomoč 
že pri reševanju vsebinskih vprašanj ter to delo spremljajo. 

Občinske skupščine, oziroma njihovi organi naj koordinirajo delo z občin- 
skimi sindikalnimi sveti, delavskimi univerzami, strokovnimi zavodi in društvi, 
ker bo z združenim delom možna uspešnejša in enotnejša konkretna pomoč 
delovnim organizacijam. 

Republiški sekretariati in drugi republiški organi, vsak na svojem pod- 
ročju, kot tudi Gospodarska zbornica SR Slovenije, naj sami ali v sodelovanju 
z ustreznimi inštituti nudijo vso potrebno strokovno pomoč občinskim skup- 
ščinam in delovnim organizacijam. 

Strokovna mnenja, ki jih je o spornih vprašanjih že dal Zvezni sekretariat 
za delo in Republiški sekretariat za delo, naj se takoj objavijo tako, da bodo 
ta mnenja dosegljiva vsem delovnim organizacijam. Pri vseh vprašanjih, glede 
katerih se bodo delovne organizacije in občinske skupščine obračale za strokovno 
mnenje Republiškemu sekretariatu za delo, oziroma koordinacijski komisiji pri 
tem sekretariatu, naj bodo mnenja konkretna in naj se čimprej objavijo. 

Poslanci Organizacijsko-političnega zbora se bodo v delovnih organizacijah 
in občinskih skupščinah zavzeli, da bodo samoupravni akti kar najbolje pri- 
pravljeni in pravočasno sprejeti. 

Sklepi ter povzetek informacije in razprave so bili posredovani vsem ob- 
činskim skupščinam v SR Sloveniji, mestnima svetoma, vsem občinskim sindi- 
kalnim svetom, Glavnemu odboru SZDL Slovenije, Republiškemu svetu zveze 
sindikatov za Slovenijo, vsem republiškim upravnim organom, Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani, Visoki šoli za politične vede, Višji pravni šoli Maribor, 
Višji upravni šoli v Ljubljani in nekaterim drugim institucijam. Kljub takim 
prizadevanjem je postajalo vse bolj jasno, da delovne organizacije ne bodo 
mogle do roka izdelati svojih splošnih aktov. Prav zato je bila sprejeta novela 
temeljnega zakona o delovnih razmerjih v juniju 1966 (Uradni list SFRJ, 
št. 28/66), ki podaljšuje rok za uskladitev splošnih aktov do 31. decembra 1966. 

Člani odbora za proučitev vprašanj ureditve delovnih razmerij v splošnih 
aktih delovnih organizacij so se udeležili posvetovanj, ki jih je organiziral 
Republiški sekretariat za delo v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru. Namen 
posvetovanja je bil zbrati konkretne podatke in dobiti vpogled, kako daleč so 
že delovne organizacije pri urejanju delovnih razmerij v svojih splošnih aktih. 
Ugotovitve iz teh posvetovanj, kakor tudi druge ugotovitve so posredovane 
v informaciji Republiškega sekretariata za delo. 
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Odbor ugotavlja, da je predložena informacija veren odraz dejanskega 
stanja na področju urejanja delovnih razmerij ter da so nekatere ugotovitve 
celo omiljene. Nedvomno gre pri urejanju delovnih razmerij v splošnih aktih 
delovnih organizacij za proces, ki ga je potrebno realno oceniti in nenehno 
spremljati v celoti in katerega ni mogoče vključiti z določenim terminom, toda 
kljub temu je za pravno varnost delavcev pomembno, da so ti akti pravočasno 
sprejeti. Tudi številni spori s področja delovnih razmerij (samo na ljubljanskih 
občinskih sodiščih preko 300 že v letošnjem letu) opozarjajo na to, da je treba 
delovna razmerja urediti. Ugotavlja se, da je še precej delovnih organizacij, ki 
sploh nimajo niti začasnih sklepov o ureditvi delovnih organizacij, druge, ki 
jih pa imajo', pa se s temi ne bodo mogle pomagati, ker bodo ti sklepi izgubili 
31. 12. 1966 svojo pravno veljavo. Sodišča bodo tako po 31. 12. 1966 imela svojo 
osnovo za razsojanje le v temeljnem zakonu, ne pa v splošnem aktu, ki bi moral 
urejevati konkretna vprašanja. 

Podobno stanje kot pri delovnih razmerjih je tudi pri urejanju varstva pri 
delu. Tudi tu so delovne organizacije s pripravami svojih pravilnikov o varstvu 
pri delu v zaostanku. 

Odbor je skušal v svoji razpravi analizirati vzroke takega zaostajanja pri 
urejanju teh pomembnih vprašanj, ki imajo nedvomno tudi vpliv na proiz- 
vodnjo. Odbor je ugotovil, da sicer obstoje objektivni razlogi, kot so na primer 
številni predpisi, predvsem zakonski, ki postavljajo kratke roke, hitre noveli- 
zadje teh predpisov, pomanjkanje strokovnih kadrov, toda ob tem je treba takoj 
ugotoviti, da so tiste delovne organizacije, ki so se zavzele za to, da bodo svoje 
splošne akte v redu pripravile in sprejele, te objektivne prepreke hitro pre- 
magale. Tu je treba opozoriti, da so zlasti uspešne delovne organizacije v tistih 
občinah, kjer je bila občinska skupščina pobudnik priprav, predvsem organi- 
ziranja pravočasne in učinkovite strokovne pomoči. Tudi predložena informacija 
očitno kaže na razlike, ki se pojavljajo med tistimi občinami, ki so svojo 
dolžnost na tem področju opravile, in tistimi občinami, ki so to zanemarile. 

Ze ob prvi razpravi se je ugotovilo, da so v zaostanku glede urejanja 
delovnih razmerij delovne organizacije s področju izobraževanja, zdravstva in 
drugih družbenih služb. V namenu, da se tudi tem delovnim organizacijam nudi 
strokovna pomoč, je zbor sprejel sklep, da naj republiški sekretariat in drugi 
republiški organi vsak na svojem področju sami ali v sodelovanju z ustreznimi 
institucijami nudijo vso potrebno strokovno pomoč tako občinskim skupščinam, 
kakor tudi delovnim organizacijam. Ugotovilo se je, da so republiški organi 
v glavnem to svojo dolžnost zapostavili, čeprav vlada pri nekaterih delovnih 
organizacijah, tako npr. na področju vzgojnih zavodov, pravi nered in nekateri 
izmed teh zavodov nimajo^ niti statutov, kaj šele urejenih delovnih razmerij. 

Zavedajoč se, da je proces urejanja delovnih razmerij trajna naloga tako 
delovnih organizacij samih, kot tudi občinskih skupščin in drugih zainteresiranih 
organov in organizacij, je odbor mnenja, da je potrebno z urejanjem delovnih 
razmerij v splošnih aktih delovnih organizacij pohiteti, zlasti zato, ker bodo 
začasni sklepi z 31. 12. 1966 izgubil evojo veljavo, medsebojni odnosi v delovnih 
organizacijah pa terjajo, da so urejeni nedvoumno in tako kot organizaciji 
sami najbolj ustreza, seveda v skladu z ustavo in temeljnim zakonom o delovnih 
razmerjih. Delovne organizacije se morajo zavedati, da z zanemarjanjem te 
dolžnosti ne bo prišlo le do pravne negotovosti, ampak tudi do nezakonitosti, 
do zamotanih delovnih sporov in tudi do škod, ki bi jih lahko delovne organi- 
zacije utrpele. 
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Odbor se strinja s predlogi Republiškega sekretariata za delo, ki so nave- 
deni v informaciji ter zato predlaga, da zbor po razpravi ponovno opozori 
občinske skupščine o njihovi dolžnosti ter jim dostaviti tudi na vpogled infor- 
macijo in povzetek razprave. 

Št.: 1-2/66 
Ljubljana, 2. 12. 1966 

PREDLOG SKLEPOV 
v zvezi s predlogi za rešitev nekaterih vprašanj vedenjsko in osebnostno motenih 

otrok in mladine 

Organizacijsko-poiitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
13. 12. 1966 razpravljal o predlogih za rešitev nekaterih vprašanj vedenjsko in 
osebnostno motenih otrok in mladine, ki jih je zboru posredoval s svojim 
poročilom odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko- 
političnega zbora. 

Zbor je na podlagi poročila in razprave 

ugotovil : 

Vzgojni zavodi izvršujejo dejavnost posebnega družbenega pomena, zaradi 
česar morajo biti deležni posebne skrbi družine. Ob vsem spoštovanju samo- 
upravnih pravic delovnih ljudi v zavodih je treba zagotoviti tudi možnosti za 
potrebne in upravičene posege družbene skupnosti in njenih pooblaščenih 
organov, kadar samoupravni organi ne izvršujejo ali slabo* izvršujejo svoje 
obveznosti. Dosedanje vzgojno delo ne dosega niti po vsebini niti po organi- 
zaciji splošno priznanih vzgojnih dosežkov. Vzgojni in učni programi v pre- 
težni meri niso strokovno ocenjeni niti potrjeni, v nekaterih zavodih pa jih 
sploh ni. Strokovni nadzor nad izvrševanjem učnih in vzgojnih programov je 
pomanjkljiv, prav tako pa tudi ni ustreznega nadzora nad zakonitostjo dela teh 
zavodov. Občiske skupščine so le formalne ustanoviteljice zavodov, pravic in 
dolžnosti ustanoviteljic pa ne izvršujejo. Upravljanje v zavodih ni dosledno 
izpeljano. Razmejitev pristojnosti med posameznimi organi samoupravljanja je 
nejasna. Opažajo se tudi nejasnosti glede: 

—• razvoja zavodov, omrežja zavodov v SR Sloveniji, njihove pravilne lo- 
kacije, potrebne diferenciacije itd.; 

— imenovanja direktorjev zavodov, dajanja soglasja ali potrditev pomemb- 
nejših splošnih aktov; 

— strokovnih in drugih posebnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati delavec 
pri vzgojno-izobraževalnem delu v zavodu; 

— vprašanja minimalnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati vzgojni zavod 
in s tem v zvezi vprašanje prisilne uprave, kjer organi samoupravljanja ne 
opravljajo svojih nalog zadovoljivo. 

Zasedba s kadri v zavodih je v pretežni meri nezadovoljiva, tako po številu, 
kot po strokovni izobrazbi. 

Občinske skupščine doslej o predlogu materialnih in kadrovskih potreb 
ter ukrepov glede kriminalitete v SR Sloveniji v letih 1966—1970 večinoma še 
niso razpravljale in zato ni mogoče skladno razvijati sistema ukrepov za prepre- 
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čevanje družbeno-negativnih pojavov nasploh in še posebej sistema vzgojnih 
ukrepov na območju SR Slovenije. 

Z namenom, da se uredijo navedena vprašanja in da se izboljša stanje 
v vzgojnih zavodih, sprejema Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slo- 
venije naslednje 

sklepe: 

1. Predlog materialnih in kadrovskih potreb ter ukrepov glede kriminalitete 
v SR Sloveniji v letih 1966—1970 je treba upoštevati ob pripravi in sprejemu 
družbenega plana razvoja v letih 1966—1970. 

2. Občinske skupščine naj obravnavajo predlog materialnih in kadrovskih 
potreb ter ukrepov glede kriminalitete v SR Sloveniji v letih 1966—1970, ki naj 
dobi ustrezno mesto tudi v srednjeročnih planih razvoja občin. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj za ureditev ugotovljenih odprtih 
vprašanj predloži do konca marca 1967 predlog zakona o vzgojnih zavodih ali 
pa predlog za spremembo in dopolnitev obstoječe zakonodaje. 
St.: 24-3/66 

POROČILO 

Republiški in Organizacijsko-politični zbor Skupščine SR Slovenije sta ob 
razpravi o kriminaliteti in drugih družbeno negativnih pojavih dne 16. 4. 1965 
ustanovila občasno komisijo, ki naj posebej prouči nekatera pereča vprašanja in 
predloži Skupščini SR Slovenije konkretne predloge za rešitev potrebnih organi- 
zacijskih, kadrovskih in materialno^finančnih vprašanj. Občasna komisija je pri 
pripravi predlogov sproti obveščala oba zbora Skupščine SRS, ki sta po svojih 
odborih tudi o osnutku predlogov že razpravljala in sprejemala smernice za 
ureditev nekaterih vprašanj. Glede na stališča, iznesena v razpravi na seji zborov 
in glede na smernice, ki sta jih sprejela odbora obeh zborov, je pripravljen 
predlog ukrepov, ki vsebuje kurativne in nekatere preventivne oblike dejav- 
nosti, ki so neposredno usmerjene k vedenjsko in osebnostno motenim otrokom, 
mladini in odraslim osebam, oziroma izpopolnjuje že opredeljene dejavnosti. 
Predlog zato obravnava vrsto in organizacijo posameznih dejavnosti, služb in 
zavodov, število', kapacitete in teritorialno razporeditev teh služb in zavodov, 
kadrovske potrebe in profile kadrov ter materialna sredstva za investicije in 
kadire. Predlog je bil dostavljen vsem poslancem Organizacijsko-političnega 
zbora. 

V okviru odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ so se 
oblikovale skupine poslancev, z namenom, da se ugotove prizadevanja za uresni- 
čitev stališč, sprejetih ob razpravi o kriminaliteti in drugih družbeno negativnih 
pojavov. 

Skupine so v razgovorih na sodiščih, javnih tožilstvih, občinskih skupščinah, 
vzgojnih zavodih in drugih institucijah ugotavljale, kako se ta stališča uresni- 
čujejo, zlasti pa so se posvetovale o predlogih materialnih in kadrovskih potreb 
ter ukrepov glede družbeno negativnih pojavov v SR Sloveniji v letih 1966 
do 1970. 

Obiskane so bile naslednje organizacije oziroma organi: Vzgojno poboljše- 
valni dom Radeče, eCnter za socialno delo skupščine občine Ljubljana-Šiška, 
Mladinski prehodni dom Jarše, Dekliško vzgajališče Višnja gora, Vrhovno, 
okrožno in občinski sodišči v Ljubljani, Vzgojni zavod Frana Milčinskega Smled- 
nik, Komunalni zavod za zaposlovanje delavcev v Ljubljani, Deško vzgajališče 
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Logatec, Skupščina občine Postojna, Zavod za socialno delo Postojna, Deško 
vzgajališče Planina pri Rakeku, Občinsko sodišče Postojna, Skupščina občine in 
Center za socialno delo Škofja Loka, Skupščine občine in Center za socialno 
delo Kranj, Skupščina občine Maribor-Center, Okrožno in občinsko sodišče Ma- 
ribor, Vzgajališče Veržej, Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru in Uprava za 
notranje zadeve Maribor. 

Iz ugotovitev skupin poslancev Organizacijsko-političnega zbora in razprave 
na seji odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov istega zbora izhaja: 

1. Preventivna dejavnost v občinah upada. Centri oziroma zavodi za soci- 
alno delo svoje dejavnosti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne morejo 
opravljati, niti takrat, ko jih zakon k temu zavezuje (pripravljalni postopek 
zoper mladoletnike). 

2. Vzgojni in učni programi v posameznih vzgojnih zavodih, z manjšimi 
izjemami, niso strokovno ocenjeni niti potrjeni, v nekaterih zavodih jih pa sploh 
ni. Prav tako tudi ni strokovnega nadzora nad izvrševanjem učnih in vzgojnih 
programov. 

3. Nadzor nad zakonitostjo dela vzgojnih zavodov se ne izvaja. Občinske 
skupščine, ki so bile postavljene pred dejstvo, da prevzamejo' ustanoviteljstvo 
po odpravi okrajev, ali pa pozneje zaprošenem, da ustanove zavode, SO' se 
odrekale kakršnimkoli obveznostim do teh zavodov. Odločba o ustanovitvi vzgoj- 
nega zavoda Logatec izrecno navaja, da se občinska skupščina odpoveduje 
kakršnimkoli obveznostim do tega zavoda. Obstoji tudi primer, da vzgojni zavod 
ni mogel najti svojega ustanovitelja in je zato kot ustanovitelja ponovno* regi- 
striral okraj, čeprav ga ni več. Ker ni nikakega nadzora ustanovitelja ali nadzora 
drugega organa, se v zavodih uveljavlja samovolja, nečloveški postopki, kar vse 
pa se največkrat krije pod firmo samoupravnih pravic zavodov. 

4. Upravljanja, oziroma samoupravljanja v zavodih v bistvu ni. Pogosto je 
prerekanje med posameznimi grupami vzgojiteljev in kolektivno reševanje 
medsebojnih sporov. V nekaterih zavodih sploh nimajo statuta, niti organov 
upravljanja. Tam, kjer so samoupravni akti, so pristojnosti posameznih organov 
nejasne. Sveti zavodov v razširjenem sestavu se le redko sestajajo, v nekaterih 
primerih pa se sestajajo le v ožjem sestavu, to je v svetu, ki ga sestavljajo 
člani kolektiva. 

5. Zasedba s kadri v zavodih je v pretežni meri nezadovoljiva tako po 
številu kot po strokovni izobrazbi. Le malo delovnih mest zasedajo kadri 
z ustrezajočo strokovno izobrazbo. Zelo veliko jih izredno študira, v nekaterih 
zavodih kar polovica. Izrednemu študiju in nalogam izven zavoda so zato tudi 
prilagojeni učni programi, če ti sploh obstoje. Kljub temu, da vsi vedo, da 
kadri ne ustrezajo, da ne ustrezajo nekateri direktorji, v sedanji situaciji, vsaj 
tako zatrjujejo republiški upravni organi, ni mogoče odstraniti nobenega izmed 
teh kadrov. Ce se je hotelo odstraniti neustrezni vzgojni kader, je bilo potrebno 
zavod ukiniti. 

6. Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov se s predlogom 
materialnih in kadrovskih potreb ter ukrepov glede družbeno negativnih po- 
javov v SR Sloveniji strinja, ker le-ta predstavlja program, ki zagotavlja 
funkcioniranje obstoječih kapacitet. Odbor meni, da bi moral dobiti predlog 
ustrezno rešitev tudi v srednjeročnem planu razvoja Slovenije do leta 1970, 
kakor tudi v srednjeročnih planih občin. 

Vzgojni zavodi izvršujejo dejavnost posebnega družbenega pomena, zaradi 
česar njih delovanje ali nedelovanje ni moč prepustiti posameznikom ali posa- 
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meznim delovnim kolektivom, temveč je to potrebno urediti s posebnim 
republiškim predpisom — zakonom. Nevzdržno je, da so ustanoviteljice teh 
zavodov občinske skupščine, ki so nezainteresirane za delovanje zavodov in že 
v ustanoviteljskem aktu izjavljajo, da ne prevzemajo do teh zavodov nobenih 
obveznosti. Prav tako je nevzdržno, da ni v republiki določenega organa, ki bi 
lahko prisilil vzgojne zavode, da pripravijo in sprejmejo učne in vzgojne pro- 
grame. Tudi ni organa, ki bi bil določen dajati strokovno oceno učnih in 
vzgojnih programov, kakor tudi izvrševati strokovni nadzor nad realizacijo 
učnih in vzgojnih programov. 

Imenovanje direktorja v vzgojnem zavodu ne more biti prepuščeno delov- 
nemu kolektivu, temveč je potrebno to vprašanje urediti tako, da ima ustano- 
vitelj, oziroma drug republiški organ, pravico dajati soglasje k imenovanju, ali 
kako drugače vplivati na imenovanje. Prav tako je potrebno rešiti tudi vpra- 
šanje pristojnosti med svetom, upravnim odborom in direktorjem, vsaj glede 
pomembnejših vprašanj, kot so priprava, sprejem in izvrševanje vzgojnih pro- 
gramov, ker to dosedaj v splošnih aktih teh zavodov ni urejeno. 

Zakon naj bi tudi določil, da vse splošne akte in druge pomembnejše odlo- 
čitve sprejema organ upravljanja v soglasju s skupščino družbeno-politične 
skupnosti, ki je ustanoviteljica, oziroma njenim organom, ki ga je ta določila. 

Glede delovnih razmerij bi bilo nujno potrebno v zakonu predpisati po- 
sebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati delavec, ki opravlja vzgojno izobraževalno 
delo v zavodu (strokovna izobrazba, meja starosti, posebni zdravstveni pogoji, 
posebne psihično fizične sposobnosti idr.). 

Tudi nadzor nad zakonitostjo dela je potrebno prenesti na republiške organe, 
ker občinski organi te dolžnosti dosedaj niso izvrševali. Občinski organi se 
možnosti nadzora dosedaj niso posluževali, niti niso bili učinkoviti, čeprav so 
se dogajale tako hude stvari, da so bili uvedeni celo kazenski postopki zoper 
vzgojitelje. 

Odbor je sprejel stališče, da je potrebno glede na ugotovljeno kritično stanje, 
da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži predlog zakona, ki naj zlasti 
obravnava zgoraj našteta vprašanja. 
Št.: 24-3/66 
Ljubljana, 2. 12. 1966 

o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1966 

1. člen zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1966 (Uradni list SRS, št. 36-363/65) se-spremeni tako, da 

PREDLOG ZAKONA 

1. člen 

se glasi: 
»Republiški proračun za leto 1966 obsega: ». 

novih dinarjev 
dohodke v znesku  
razporejene dohodke v znesku .   - . . 
nerazporejene dohodke (tekočo proračunsko rezervo) 
v znesku  

457 800 000 
456 905 868 

894 132« 
35» 
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2 člen 

2. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Občinam, ki so udeležene pri republiškem prispevku iz osebnega dohodka 

iz delovnega razmerja, pripadajo dopolnilna sredstva po določbah 1. člena za- 
kona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam (Uradni list SRS, št. 36-366/65). 

Dotacije, ki pripadajo posameznim občinam po 3. členu zakona o določitvi 
dopolnilnih sredstev občinam, se znižajo za 5 ®/o.« 

3. člen 

V prvem odstavku 3. člena se sredstva za udeležbo pri graditvi osnovnih 
šol v znesku 1 300 000 000 starih dinarjev znižajo na 11 700 000 novih dinarjev. 

4. člen 

V 4. členu se odstotek udeležbe cestnega sklada SR Slovenije v višini 
0,945 °/d zniža na 0,232 %>. 

5. člen 

Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1966 in njihova razpo- 
reditev v skladu s spremembami po tem zakonu sta zajeta v bilanci republiškega 
proračuna za leto 1966, ki je sestavni del splošnega dela proračuna. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja 
pa se od 1. januarja 1966. 

OBRAZLOŽITEV 

Ze v mesecu aprilu in maju je bilo ugotovljeno, da dohodki republiškega 
proračuna ne pritekajo v predvideni višini in da je treba računati z izpadom 
ob koncu leta v višini od 4 do 5 °/o. Zato je Izvršni svet Skupščine SRS že 
v maju 1966 sprejel ustrezne ukrepe za uskladitev proračunske porabe z razpo- 
ložljivimi sredstvi. V okviru pričakovane realizacije dohodkov republiškega 
proračuna so bili izdatki proračuna, ki so bili razporejeni z zakonom o prora- 
čunu SR Slovenije za leto 1966, začasno zmanjšani globalno za 5'°/o, vendar 
različno po posameznih namenih oziroma uporabnikih. Pri začasnem zmanj- 
šanju dohodkov si je Izvršni svet prizadeval, da ohrani ravnotežje med dohod- 
ki in izdatki republiškega proračuna in da se pri zmanjšanju sredstev omogoči 
normalno financiranje družbenih služb in organov uprave. Tako so bila razpore- 
jena sredstva začasno različno zmanjšana glede na posameze namene, in sicer: 

Sredstva republiških organov 

— za redno dejavnost, izvzemši sredstva za osebne dohodke milice 5 % 
— sredstva za dejavnost zavodov družbenih služb na podlagi ppgodb 

republiškega sekretariata za prosveto in kulturo in sredstva za 
posebne namene republiškega sekretariata za notranje zadeve za 5®/» 

— sredstva za tisk družbenih organizacij (subvencioniranje tiska) za 15 °/o 
— druga sredstva republiških organov za druge namene 10 "/o 
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Sredstva za splošne republiške potrebe: 

— protokolarni stroški za 10 %> 
— udeležba republike pri graditvi osnovnih šol za 10°/o 
Sredstva za dejavnost zavodov 50/0 
Splošna dopolnilna sredstva občina, ki so določena v absolutnem znesku za 5 %> 

Cestnemu skladu SRS so bila znižana sredstva iz proračuna za 3,435.000 N din 
in so mu ostala le sredstva, kolikor jih je dobil do 30. 4. 1966; nerazporejena 
sredstva pa so bila znižana za 788 000 N din. 

S takim začasnim zmanjšanjem razporejenih dohodkov je bila potrošnja 
sredstev začasno zmanjšana za 23 800 000 N din ali za 5 Vo od predvidenih do- 
hodkov. Navedeno začasno zmanjšanje je bilo tudi izhodišče pri sestavi predloga 
rebalansa proračuna za leto 1966, pri čemer so bile upoštevane nekatere naknad- 
ne obveznosti na posameznih postavkah proračuna. 

I. Dohodki 

Po predlogu rebalansa se dohodki in njihova razporeditev zmanjšajo za 
4 «/0 ali za 18 530 000 N din, to je za 5 270 000 N din manj kot po odloku o za- 
časnem zmanjšanju porabe proračunskih sredstev. 

Planirano Doseženo 
za leto do 31. 10. °/o 

1966 1966 

v milijonih N din 
Ocena 

do konca % 
1. 1966 

1. Prispevek iz osebnega dohodka iz 
delovnega razmerja  233,4 167,6 72 

2. Prispevek iz osebnega dohodka od 
avtorskih honorarjev  3,2 2,3 70 

3. Davek od prometa blaga na drob- 
no (republiški)  65,7 37,6 57 

4. Delež pri zveznem davku od pro- 
meta blaga na drobno  145,0 115,8 80 

5. Sodne takse v gotovini  21,0 19,7 94 
6. Drugi dohodki  8,0 8,1 102 

SKUPAJ DOHODKI    476,3 35U 74^ 

217,9 

2,9 

51.0 

152,6 
24,0 
9,4 

457,8 

93 

91 

78 

105 
114 
117 

96 

Od predvidene realizacije dohodkov do konca leta 1966 je že realizirano do 
31. 10. 1966 76,7 ®/o, kar pomeni, da bo v zadnjih dveh mesecih realizirano še 
23,3% od predvidenih dohodkov ah 106,7 milijona N din. Taka dinamika reali- 
zacije dohodkov republiškega proračuna ustreza poprečni dinamiki v zadnjih 
letih. 

K posameznim vrstam dohodkov so potrebne naslednje obrazložitve: 
— Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja je v razdobju 

januar—oktober realiziran v višini 72 °/o od plana oziroma 77 % od ocene tega 
dohodka za vse leto 1966. Izplačani neto osebni dohodki znašajo v tem razdobju 
4 008 milijonov N din, kar je 77% od prvotnega plana za leto 1966. To kaže, 
da bodo izplačani čisti osebni dohodki doseženi skoraj v prvotno predvideni 
višini, prispevek iz osebnega dohodka pa bo realiziran znatno nižje. Temeljni 
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razlog za taka nesorazmerja v izplačevanju- osebnih dohodkov in plačevanju 
prispevka iz osebnega dohodka je v večjem odvajanju prispevka po prebivališču 
delavcev v druge republike. 

Večja odvajanja prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 
drugim republikam potrjuje tudi ugotovitev, da je realizacija dopolnilnega pri- 
spevka skupnim rezervam gospodarskih organizacij v višini 2 %> od osebnih 
dohodkov za 5 "/o večja kakor realizacija prispevka proračunu. Dopolnilni pri- 
spevek skupnim rezervam se namreč ne odvaja v druge republike, sicer pa se 
plačuje od enake osnove kot prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega 
razmerja. 

— Prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in teh- 
ničnih izboljšav bo predvidoma dosežen v višini 91^/» od prvotnega plana. Izpad 
bo znašal okoli 300 000 N din kot posledica spremembe stopnje in previsoko 
postavljenega plana. 

— Republiški davek od prometa blaga na drobno je v razdobju januar— 
oktober 1966 realiziran komaj 57% od letnega plana. Predvideno je bilo, da 
bodo plačila tega davka v letu 1966 večja za 34 °/o od plačil v letu 1965. Tak plan 
je bil postavljen zato, ker ob sprejemanju plana za. leto 1966 še niso bile znane 
kasneje sprejete spremembe temeljnega zakona o prometnem davku, s katerimi 
je bila ukinjena obveznost obračunavanja republiškega prometnega davka v 
primerih, kadar trgovinske in druge gospodarske organizacije prodajajo blago 
tako imenovanim velikim potrošnikom na način, ki velja za prodajo blaga na 
debelo (s skladišča, z obvezno izdajo računa in po cenah, ki so nižje od malo- 
prodajnih cen). Razen tega pa je prišlo v strukturi porabe do sprememb zaradi 
povečanja cen komunalnih storitev, stanarin in živilskih proizvodov, od kate- 
rih se ta davek ne plačuje. Delni razlog za slabo realizacijo je tudi v tem, ker 
občani v znatni meri kupujejo predmete trajnejše rabe (pralni stroji, osebni 
avtomobili itd.) v sosednjih državah; v teh primerih se plačuje le zvezni, ne 
pa tudi republiški in občinski prometni davek. 

Zaradi zastajanja plačil tega davka je Služba družbenega knjigovodstva 
v mesecih julij—oktober pregledovala obračunavanje prometnega davka pri 
večjem številu gospodarskih organizacij, vendar ni ugotovila bistvenih nepra- 
vilnosti. Zato računamo, da bo ta davek realiziran le v višini okoli 78 % 
od prvotnega plana. 

— Delež republike pri zveznem davku od prodaje blaga na drobno je plačan 
v razdobju januar—oktober v višini 80 % od prvotnega plana. Ugodna realiza- 
cija tega davka kaže, da se v Sloveniji povečuje promet tistih proizvodov, 
od katerih se plačuje le zvezni prometni davek (bencin, nafta, tobak, uvoz 
proizvodov trajnejše porabe neposredno po občanih, pri čemer se plačuje le 
zvezni prometni davek). Sodeč po dosedanjih plačilih bo ta davek realiziran 
okoli 105 % od planiranega zneska v proračunu za leto 1966. 

— Sodne takse v gotovini bodo plačane za okoli 14 °/o več, kot je bilo 
predvideno v proračunu za leto 1966. Zaostrena kreditna politika je na eni 
strani povečala medsebojne terjatve in obveznosti gospodarskih organizacij, 
na drugi strani pa povečala gospodarske spore zaradi neizvrševanja pogodbenih 
obveznosti. 

— Denairne kazni in drugi dohodki bodo realizirani okoli 17 % več, kot 
je bilo predvideno v proračunu, predvsem zaradi naraščanja kazni za prometne 
prekrške. 
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II. Razporeditev sredstev 

Po predlogu rebalansa so razporejena sredstva za 18 530 000 N din ali za 
4 °/o nižja od razporeditve sredstev po sprejetem proračunu za leto 1966. Z od- 
lokom Izvršnega sveta Skupščine SRS (Uradni list SRS, št. 20/66) so bila raz- 
porejena sredstva začasno zmanjšana za 5 %>. To pomeni, da dovoljujejo pred- 
videni dohodki po predlaganem rebalansu za 5 270 000 N din večjo porabo kot 
po odloku o začasnem zmanjšanju razporejenih sredstev. 

Znotraj same razporeditve sredstev prihaja v predlaganem rebalansu do 
nekaterih premikov, ki spreminjajo strukturo republiškega proračuna za leto 
1966. Primerjava sprejetega proračuna in predloga rebalansa proračuna za leto 
1966 — brez splošnih dopolnilnih sredstev občinam — kaže tele spremembe 
v strukturi: 

v milijonih N din 

Ppro^ačunu>n •/. 
za leto 1966 rebalansa 

1. Osnovna dejavnost šol 86,9 21,2 83,5 21,2 
2. Kulturno prosvetna in 

znanstveno raziskovalna 
dejavnost 43,0 10,5' 41,4 10,5 

3. Socialno varstvo 24,3 5,9 26,1 6,5 
4. Zdravstveno varstvo 2,7 0,7 2,8 0,7 
5. Državni organi 166,5 40,6 163,5 41,2 

— predstavniški organi 18,5 4,5 17,8 4,5 
— notranja uprava 100,9 24,6 100,3 25,3 
— sodišča in tožilstva 12,7 3,1 13,1 3,3 
— drugi organi 34,4 8,4 32,3 8,1 

6. Družben o-politične organi- 
zacije, društva in tisk 22,2 5,4 20,1 5,1 

7. Namenska dopolnilna sred- 
stva — graditev osn. šol 13,0 3,2 11,7 3,0 

8. Gospodarski posegi 11,5 2,8 10,1 2,6 
— premije za mleko 4,0 7,0 
— vzdrževanje cest 4,5 1,1 
— regres za dijaške vožnje 3,0 2,0 

9. Za obveznosti 31,8 7,7 31,8 8,0 
10. Rezervni sklad 4,1 1,0 4,0 1,0 
11. Proračunska rezerva 4,0 1,7 0,9 0,2 

SKUPAJ 410,0 100.0 395,9 100,0 

Po posameznih namenih so znižanja oziroma zvišanja naslednja: 
1. Sredstva za dejavnost šol se zmanjšajo le za toliko, za kolikor je pred- 

viden izpad dohodkov republiškega proračuna, tj. za 4 % za leto 1966. Zato 
se ne spreminja udeležba (18,25 "/o) sklada SRS za šolstvo v vseh dohodkih 
republiškega proračuna. 

2. Sredstva za kulturno-prosvetno in znanstveno raziskovalno dejavnost se 
znižujejo za 1,6 milijona ali za 3,7 9/o od prvotnega plana. Qd tega odpade 0,9 
milijona na sklade s področja kulture in znanstveno raziskovalne dejavnosti, 
0,7 milijona pa na pogodbeno financiranje kulturnih dejavnosti. 

3. Sredstva za socialno varstvo so v predlogu rebalansa zvišana na po- 
stavkah : 

— dodatek zaposlenim borcem NOV za 600 000 N din. Na tej postavki je 
bilo planirano 4 330 000 N din porabljeno do 31. 10. 1966 pa je bilo že 4 100 000. 
Potrebna sredstva do konca leta znašajo še okoli 830 000 N din. Ker obveznosti 
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iz tega naslova avtomatično vnovčujejo podružnice Službe družbenega knjigo- 
vodstva, je z rebalansom potrebno zagotoviti sredstva v predvideni višini; 

— stroški za razširjeno zdravstveno zavarovanje kmetov borcev NOV za 
1 000 000 N din. Kljub uvedbi zdravstvenega zavarovanja kmetov ti stroški v 
letošnjem letu izredno naraščajo. Po planu je bilo predvideno za te namene 
3 440 000 N din, dejanska poraba za te namene znaša od 31. 10. 1966 3 800 000 N 
din; do konca leta pa bo potrebno še okoli 640 000 N din; del obveznosti pa bo 
plačan še v letu 1967, ker ne bodo predloženi vsi računi še v tem letu; 

—• preživnine babicam in odškodnine za prevzeto premoženje se povečuje za 
50 000 N din. Preživnine babicam so določene v fiksnem mesku. Letos so bile 
preživnine babicam valorizirane enako kakor pokojnine in zato primanjkuje 
sredstev na tej postavki; 

— priznavalnine se povečujejo za 108 527 N din, in sicer zaradi tega, ker 
je bila ta postavka že v začetnem planu prenizko predvidena zaradi prenesenih 
obveznosti iz leta 1965; 

— druge postavke se povečujejo še za manjše zneske skupaj v višini 
60 000 N din. 

Skupaj se sredstva za socialno varstvo zvišujejo v primerjavi s prvotnim 
planom za 1,8 milijona N din. 

4. Sredstva za zdravstveno varstvo se globalno zvišujejo za okoli 100 000 no- 
vih dinarjev. Medtem ko se sredstva za pogodbeno financiranje zavodov s pod- 
ročja zdravstvenega varstva znižujejo za okoli 215 000 N din, se sredstva za 
oskrbne stroške oseb neznanega bivališča zvišujejo za 419 548 N din predvsem 
zaradi neplačanih obveznosti iz leta 1965. 

5. Skupna sredstva za delo državnih organov se globalno znižujejo za 3 mi- 
lijone N din. Vsa sredstva za delo državnih organov znašajo po predlogu reba- 
lanska 163,5 milijona N din. Od tega odpade na: 

a) sredstva za redno dejavnost: 

V milijonih 
N din 

Struktura 
v «/o 

— predstavniških organov . . . 
— organov za notranje zadeve . . 
— sodišč in tožilstev  
— drugih republiških organov . . 
— uprave zgradb in arhiva Slovenije 

13,7 
83,3 
11,6 
19,3 
3,3 

10.4 
63.5 
8,9 

14,7 
2,5 

Skupaj redna dejavnost organov in zavodov . 131,2 100 

Nasproti prvotnemu planu so sredstva za redno 
dejavnost vseh republiških organov in zavodov 
znižana za 3,4 milijona N din. 

b) sredstva za druge namene: 

— predstavniških organov 
— organov za notranje zadeve 
— sodišč in tožilstev . . . 
— drugih organov .... 

4,1 
17,0 

1,5 
9,7 

12,7 
53,6 

4,6 
30,1 

32.3 100 
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Sredstva za druge namene republiških organov se globalno zvišujejo za 
okoli 400 000 N din. Pri posameznih organih je prišlo do znatnejših sprememb. 
Pri RS za notranje zadeve so se sredstva za posebne namene zvišala za 967 000 
novih dinarjev, pri Republiški komisiji za ugotovitev pokojninske dobe za 
228 000 N din, pri drugih organih pa so se sredstva znižala, tako da znaša glo- 
balno zvišanje teh sredstev 400 000 N din. 

6. Sredstva za dejavnost družbeno-političnih organizacij so v rebalansu 
predvidena v višini, kakor je bila določena z odlokom o začasnem zmanjšanju 
razporejenih sredstev republiškega proračuna. Z odlokom so bila ta sredstva 
znižana za 10 %> oziroma sredstva za tisk družbenih organizacij za 15 °/o. Sred- 
stva za tisk se s predlogom rebalansa še dodatno znižujejo za 295 000 N din. 

7. Namenska dopolnilna sredstva za sodelovanje republike pri financiranju 
graditve osnovnih šol so znižana za 10%. 

8. Sredstva za gospodarske posege so globalno znižana za 1,4 milijona N din. 
Znotraj posameznih postavk pa so zaradi nujnih potreb nastale naslednje spre- 
membe : 
  za premiranje predelovalcev mleka je bilo v proračunu 1966 predvideno 

4 000 000 N din. Do konca oktobra 1966 je b;lo porabljeno že 3 607 000 N din. 
Poleg tega znašajo neplačane obveznosti po stanju 11. 11. 1966 3 313 000 N din/ 
Z zvišanjem sredstev od 4 na 7 milijonov N din bo torej še vedno ostalo okoli 
1,5 milijona N din nepokritih obveznosti; 

—• zaradi slabega pritekanja dohodkov republiškega proračuna v letu 1966 
so bila sredstva cestnemu skladu SRS že z odlokom Izvršnega sveta znižana od 
4,5 na 1,1 milijona N din. Po predlogu rebalansa republiškega proračuna za 
leto 1966 se predlaga enako znižanje sredstev temu skladu; 

— za regresiranje dijaških vozovnic je potrebno v letošnjem letu zagotoviti 
2 milijona N din, o čemer je dosežen sporazum z Združenim ZTP Ljubljana. 
Zato predlagamo, da se ta postavka zniža od 3 na 2 milijona N din. 

9. Sredstva obveznega rezervnega sklada se znižajo ustrezno z znižanjem 
dohodkov republiškega proračuna. 

10. Proračunska rezerva je znižana na porabo, ki je z rebalansom ni bilo 
mogoče razporediti na posamezne uporabnike. 

11. Udeležba skladov pri dohodkih republiškega proračuna ostane nespre- 
menjena, razen pri cestnem skladu SRS, kjer naj bi se odstotek znižal od 0,945 
na 0,232, s čimer bi se sredstva temu skladu znižala od 4,5 na 1,1 milijona. Pri 
vseh drugih skladih bodo sredstva realizirana v razmerju z realizacijo dohodkov 
republiškega proračuna za leto 1966. 

12. Udeležba občin pri republiškem prispevku iz delovnega razmerja ostane 
nespremenjena. Sredstva občinam iz tega naslova bodo realizirana v enakem 
razmerju, v kakršnem bo realiziran prispevek iz delovnega razmerja pO' posa- 
meznih občinah, ki dobivajo dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna. 

Dopolnilna sredstva občinam, ki so določena v absolutnem znesku po 3. 
členu zakona o določitvi dopolnilnih sredstev občinam (Uradni list SRS, št. 
36/65), se po predlogu rebalansa znižujejo za 5°/o, za kolikor so bila začasno že 
znižana po odloku Izvršnega sveta Skupščine SRS. Dopolnilna sredstva po tem 
členu prejema 18 občin, skupno znižanje pa znaša 647 000 N din. 

S predlogom rebalansa so rešeni le najnujnejši problemi pri financiranju 
posameznih dejavnosti iz sredstev republiškega proračuna, ki so se pojavili 
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v letošnjem letu. Zaradi prenizkih sredstev pa niso mogli biti rešeni problemi, 
ki so ostali odprti že ob sprejemanju proračuna. Ti problemi se bodo obravnavali 
ob sprejemanju proračuna za leto 1967 in drugih aktov v zvezi s planom razvoja 
Slovenije v razdobju od 1966. do 1970. leta. 

PREDLOG MNENJA 
Prosvetno-kulturnega zbora k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o proračunu SR Slovenije 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 27. de- 
cembra 1966 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
0 proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 
1966 in ob tem sprejel na podlagi 160. člena v zvezi s 149. členom ustave 
SR Slovenije naslednje 

mnenje : 

Predložene spremembe zakona o proračunu Socialistične republike Slo- 
venije (republiškem proračunu) za leto 1966 so odraz uskladitve proračunske 
porabe s pričakovano realizacijo dohodkov republiškega proračuna. Sredstva, 
razporejena v proračunu SR Slovenije za leto 1966, so bila začasno zmanjšana 
že v maju 1966, ko jih je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim odlo- 
kom znižal globalno za 5 °/o, vendar različno* po posameznih namenih oziroma 
uporabnikih. 

Z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije so bila med drugim 
znižana tudi sredstva, s katerimi republika sodeluje pri gradnji osnovnih šol, 
in sicer za 10 ®/o, torej občutno več, kot je bilo povprečno znižanje. S preloženim 
rebalansom pa so dohodki republiškega proračuna znižani za 4 %>, kar pomeni 
1 '°/o manj od znižanja, ki je bilo določeno z odlokom Izvršnega sveta, oziroma 
5 270 000 N dinarjev več sredstev v republiškem proračunu. 

Zbor podpira predloge Izvršnega sveta, ki so bili dani v obrazložitvi pred- 
loga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1966, in sicer: 

1. da bodo s predlogom proračuna SR Slovenije za leto 1967 posebej 'zago- 
tovljena sredstva za kritje obveznosti po pogodbah o financiranju gradnje 
osnovnih šol iz let 1965 in 1966 v višini 65 milijonov S dinarjev; 

2. da bo za ureditev financiranja nekaterih zavodov, ki jih financira sklad 
SR Slovenije za šolstvo, zagotovljena razlika med 156 milijoni S dinarjev in 
z rebalansom republiškega proračuna povečanimi sredstvi. 

Zbor tudi predlaga Republiškemu in Organizacijsko-političnemu zboru, da 
sprejmeta rešitev, kot jo predlaga Izvršni svet glede plačila prispevka republike 
za socialno zavarovanje svobodnih umetnikov kot enkratno pomoč za leto 1966 
s tem, da se ne prejudicira dokončna rešitev tega vprašanja. 

Št.: 400-26/66 
Ljubljana, 27. 12. 1966 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija SR Slovenije — poročilo z dne 17. 12. 1966, 
št. 400-26/66. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo 
z dne 15. 12. 1966, št. 400-26/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora — poročilo z dne 16. 12. 1966, št. 400-26/66. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-poli- 
tičnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ — poročilo z dne 15. 12. 1966, 
št. 400-26/66. 

PREDLOG ODLOKA 
o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1967 

Na podlagi 50. člena temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 31-426/64) je Skupščina Socialistične republike 
Slovenije na seji Republiškega zbora dne 29. decembra 1966 in na seji Organi- 
zacij sko-političnega zbora dne 28. decembra 1966 sprejela 

odlok 

o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1967 

1. Potrebe republiških organov in drugih uporabnikov proračunskih sred- 
stev se v prvem trimesečju 1967 do sprejetja proračunskih sredstev se v prvem 
trimesečju 1967 do sprejetja proračuna SR Slovenije financirajo na podlagi pro- 
računa za leto 1966. 

2. Izdatki se smejo izvrševati v tem času največ do višine 25 °/o izdatkov 
proračuna SR Slovenije za leto 1966 in po njegovih splošnih določbah. 

3. Izdatki po tem odloku so sestavni del proračuna SR Slovenije za leto 
1967 in se morajo pokazati v njegovem zaključnem računu za leto 1967. 

4. Ta odlok začne veljati 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 
¥ 

Za pripravo predloga republiškega proračuna za leto 1967 niso znani 
ustrezni elementi za kalkulacijo dohodkov in za razporeditev dohodkov na posa- 
mezne uporabnike oziroma nosilce sredstev. Tako federacija še ni sprejela 
napovedanih sprememb stopnje prispevka iz osebnega dohodka v zvezi z uvedbo 
prispevka od sredstev sklada skupne porabe, poleg tega pa so bile doslej vse 
kalkulacije v razporeditvi proračunskih sredstev družbeno-političnih skupnosti 
v SRS za leto 1967 izdelane pod predpostavko, da bo financiranje izobraževanja 
in vzgoje izločeno iz proračunov že s 1. januarjem 1967. Ker do danes še niso 
sprejeti zvezni predpisi o stopnjah prispevkov iz osebnih dohodkov, v letošnjem 
letu ne bo mogoče sprejeti republiškega proračuna za leto 1967. 

Da bi se omogočilo normalno financiranje v začetku leta, predlagamo, da se 
sprejme odlok o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 
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1967 oziroma do sprejetja republiškega proračuna za leto 1967. Na podlagi 
predlaganega odloka bi se lahko izvrševali izdatki največ do 25 "/o od republi- 
škega proračuna (po rebalansu) za leto 1966. S tem bi bilo omogočeno, da se 
republiškim organom in drugim organizacijam zagotovijo ustrezna sredstva za 
redno dejavnost. 

Začasno financiranje v predlagani dobi omogoča 50. člen temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti (Uradni list SFRJ, št. 31-426/64). 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
17. decembra 1966 obravnavala predlog odloka o začasnem financiranju republi- 
ških potreb v prvem trimesečju 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
Izvršni svet. 

V načelni obravnavi komisija k predlogu odloka ni imela pripomb. 
V podrobni obravnavi je bilo ugotovljeno, da se v uvodnem besedilu kot 

pravna podlaga za izdajo odloka nepravilno navaja določbo 50. člena temeljnega 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti. Ker se v SR Sloveniji 
glede financiranja družbeno-politične skupnosti neposredno uporablja republiški 
zakon o financiranju družbeno-političnih skuposti, ki vsebuje tudi ustrezne 
določbe o začasnem financiranju, je komisija predlagala, da se začetek uvod- 
nega besedila predloga odloka spremeni tako, da se glasi: 

»Na podlagi 52. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti 
v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 36-196/64) . ..« 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 
tako postala sestavni del predloga odloka. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavno, ureditvijo in s pravnim sistemom. 

Št.: 402-94/66 
Ljubljana, 17. 12. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — po- 
ročilo z dne 15. 12. 1966, št. 402-94/66. 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-poli- 
tičnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ — poročilo z dne 15. 12. 1966, 
št. 402-94/66. 

PREDLOG ZAKONA 
o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev 

iz tega davka 

1. člen 

Da se zagotovijo sredstva za financiranje investicij na področju infrastruk- 
ture in šolstva ter za reševanje nekaterih drugih vprašanj, se za čas od 1. ja- 
nuarja 1967 do 31. decembra 1970 uvede v SR Sloveniji dodatni davek od pro- 
meta blaga na drobno po stopnji 1,5%. 
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Dodatni davek iz prejšnjega odstavka se obračunava in plačuje od iste 
osnove kot občinski prometni davek od prometa blaga na drobno. 

2. člen 

Sredstva iz dodatnega davka po prejšnjem členu se vodijo na posebnem 
računu SR Slovenije pri poslovni banki, ki jo na podlagi najugodnejše ponudbe 
določi republiški sekretar za finance. 

3. člen 

Sredstva iz prejšnjega člena se uporabijo za tele namene: 
a) za oblikovanje 2-odstotne obvezne rezerve za kreditiranje materialnih 

in tržnih rezerv, ki imajo poseben pomen za stabilizacijo na trgu; 
b) za poravnanje obveznosti proračuna SR Slovenije v letu 1967 po odlo- 

čitvah, sprejetih do konca leta 1966 — do zneska 38 milijonov novih dinarjev; 
c) za financiranje I. in II. faze prve etape graditve kliničnega centra kot 

učne baze medicinske fakultete v Ljubljani — do zneska 61,8 milijona novih 
dinarjev; 

č) ostanek sredstev se uporabi: 
— za projektiranje in udeležbo pri graditvi novih cestnih odsekov 69% 
— za nadaljevanje graditve že začetih visokošolskih zavodov . . . 25 °/o 
— za študije in raziskave 6% 

4. člen 

Sredstva za namene iz točke c) in č) prejšnjega člena se bodo odobravala 
na podlagi finančnih programov. 

Sredstva za poravnanje obveznosti proračuna. SR Slovenije iz točke b) 
prejšnjega člena se odobrijo SR Sloveniji za dobo 15 let po 4-odstotni obrestni 
meri in s tem, da zapade prva anuiteta v leto 1969. 

Sredstva za graditev kliničnega centra kot učne baze medicinske fakultete 
v Ljubljani iz točke c) prejšnjega člena se do višine 40% odobrijo brez obvez- 
nosti vračanja, preostalih 60% pa kot posojilo. Pogoji vračanja tega posojila 
se določijo s finančnim programom. 

5. člen 

Skupščina SR Slovenije določi vsako leto z zakonom višino sredstev, ki se 
od skupno razpoložljivih sredstev dajo za posamezne namene, vendar tako, da 
bodo v obdobju 1967 do 1970 realizirana razmerja, določena v točki č) 3. člena 
tega zakona. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati s 1. januarjem 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Predlagana uvedba 1,5-odstotnega prometnega davka z veljavnostjo od 
1. 1. 1967 do 31. 12. 1970 je v skladu z zveznim zakonom in z družbenim planom 
razvoja Jugoslavije od 1966 do 1970. leta, ki pooblašča republike, da uvedejo ta 
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davek za financiranje investicij v infrastrukturi in šolstvu ter za financiranje 
drugih nerešenih vprašanj, ki ustrezajo specifičnostim v posameznih republikah. 

Dodatni 1,5-odstotni prometni davek, skupaj z 0,5-odstotnim prometnim 
davkom, ki ga uveljavlja federacija za zadovoljevanje svojih proračunskih po- 
treb, bo zamenjal sedanji 2-odstotni prometni davek za odpravo škod po po- 
plavah, ki je bil v skladu z zveznimi pooblastili uveden v SR Sloveniji za čas 
od 28. julija 1965 do 31. 12. 1966. Zato uveljavitev predlaganega prometnega 
davka ne pomeni nove obremenitve za delovne organizacije niti ne bo vplivala 
na spremembo nivoja cen. 

V preteklih letih je republika uporabljala za financiranje infrastrukture 
predvsem sredstva od prispevkov v njen družbeni investicijski sklad oziroma 
v letu 1965 sredstva 15-odstotnega posojila, ki so ga vplačevale vse delovne 
organizacije s področja gospodarstva. Z odpravo navedenih prispevkov repu- 
blika ne razpolaga z izvirnimi dohodki, ki bi jih lahko uporabila za te namene. 
Ker pa bo- morala v letih 1967 do 1970 zagotoviti določena sredstva za financi- 
ranje infrastrukture, šolstva in drugih specifičnih problemov, menimo, da bi 
SR Slovenija morala izkoristiti pooblastilo, ki ga ima na podlagi zveznih pred- 
pisov, in uveljaviti s tem zakonom predlagani dodatni 1,5-odstotni prometni 
davek. 

2. Osnova za obračun prometnega davka je promet blaga na drobno. Na 
podlagi ocene tega prometa pričakujemo, da bi znašal 1,5-odstotni dodatni pro- 
metni davek v vsem obdobju okoli 240 milijonov N dinarjev. Znesek in dinamika 
razpoložljivih sredstev po odbitku sredstev za 2-odstotno rezervo, ki naj bi se 
po predlogu formirala iz teh sredstev za kreditiranje materialnih in tržnih 
rezerv, bi bila takale: 

— v milijonih N dinarjev 
1967 1968 1969 1970 Skupaj 

Formirana sredstva 48,0 54,0 63,0 75,0 240,0 
2-odstotna rezerva 1,0 1,0 1,3 1,5 4,8 
Razpoložljiva sredstva 47,0 53,0 61,7 73,5 235,2 

3. Sredstva 2-odstotne rezerve, formirana v letih 1967 do 1970, ki bodo 
znašala okoli 5 milijonov N dinarjev, naj bi se uporabila za kreditiranje ma- 
terialnih in tržnih rezerv. Pomanjkanje rezerv je bilo v dosedanjem obdobju 
poleg drugih činiteljev eden izmed razlogov za inflacijska gibanja na tržišču. 
Zato menimo, da je delna omejitev sredstev za investicije oziroma njihova 
preusmeritev na rezerve upravičena in nujna ter tudi v skladu z ukrepi, naka- 
zanimi v zveznem družbenem planu. 

Sredstva rezerve po tem zakonu bi se dodeljevala Zavodu SRS za rezerve 
kot trajna obratna sredstva. 

Materialne in tržne rezerve, ki bi se lahko v okviru teh sredstev formirale 
na nivoju republike, bodo hkrati z materialnimi in deviznimi rezervami fede- 
racije pomemben faktor stabilizacije. 

4. Po predlogu zakona naj bi se iz teh sredstev izločilo 38 milijonov N di- 
narjev za poravnanje sedanjih obveznosti republiškega proračuna ter 61,8 mili- 
jona N dinarjev, ki jih mora na podlagi zakona o nadaljnji etapni izgradnji 
kliničnega centra v Ljubljani zagotoviti republika. Za preostanek razpoložljivih 
sredstev iz 1,5-odstotnega dodatnega prometnega davka je predlagana globalna 
razdelitev za celotno obdobje. Z vsakoletnim zakonom pa bi se glede na potrebe 
posameznih področij določala na podlagi finančnih programov poraba teh sred- 
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stev, vendar tako, da bi bila v vsem obdobju realizirana razmerja, predlagana 
v tem zakonu. Taka oblika usmerjanja sredstev bi omogočila prilagajanje po- 
rabe možnostim in konkretnim potrebam razvoja na posameznih področjih v 
posameznih letih. 

5. S predlagano usmeritvijo sredstev za poravnanje tistih obveznosti repu- 
bliškega proračuna, ki izhajajo iz odločitev, sprejetih do konca leta 1966, bi 
zadostili temle obveznostim: 

— v milijonih N dinarjev 
—■ obveznosti republike za benificirane pokojnine borcev NOV 

za leto 1965 in 1966   36,0 
—- del obveznosti republike iz leta 1965 pri financiranju graditve 

objektov za visokošolske zavode 2,0 

SR Slovenija je v letu 1965 sprejela zakone o ureditvi materialnega položaja 
borcev NOV (zagotovitev določene višine osebnih dohodkov zaposlenih borcev 
NOV, poravnanje razlike v pokojninah borcev NOV in razširjeno zdravstveno 
zavarovanje kmetov-borcev NOV). Na podlagi sprejetih zakonov so nastale za 
republiški proračun nove obveznosti, čeprav za te obveznosti v proračunu niso 
bila zagotovljena sredstva. Ob sprejemanju zakonov se je računalo, da bodo 
znašale vse obveznosti za ureditev materialnega položaja borcev NOV okoli 9 
milijonov N dinarjev. Po dejanskem obračunu, ki je bil sestavljen po sprejetju 
zakona (v avgustu 1965), so bile ugotovljene skupne obveznosti za leto 1965 v 
višini okoli 28 milijonov N dinarjev. Z znižanimi proračunskimi dohodki zaradi 
ukrepov, uveljavljenih z gospodarsko reformo, so se ob rebalansu proračuna 
za leto 1965 zagotovila sredstva le za delno plačilo razlik v osebnih dohodkih 
zaposlenih borcev NOB in za poravnanje stroškov razširjenega zavarovanja 
kmetov-borcev NOB v višini 4,3 milijona N dinarjev, tako da je ostalo za plačilo 
obveznosti do sklada invalidsko-pokojninskega zavarovanja iz naslova razlik 
v pokojninah borcev NOV nepokritih 23,7 milijona N dinarjev. 

V proračunu za leto 1966 so bila za obveznosti iz leta 1965 zagotovljena 
sredstva le v višini 13 milijonov N dinarjev, nepokrito pa je ostalo 10,7 milijona 
N dinarjev. Poleg tega je ostala neporavnana celotna obveznost republike iz tega 
naslova za leto 1966 v višini 25,3 milijona N dinarjev. 

Iz investicij na področju visokega in višjega šolstva so ostale iz leta 1965 
še neplačane obveznosti v višini 4,4 milijona N dinarjev. Del teh obveznosti 
v višini 2 milijona N dinarjev naj bi se plačal iz sredstev 1,5-odstotnega dodat- 
nega prometnega davka, ostalih 2,4 milijona N dinarjev pa bi se plačalo iz 
sredstev republiškega proračuna. 

Skupne obveznosti republiškega proračuna v letu 1967, ki izhajajo iz ob- 
veznosti po sprejetih odločitvah do konca leta 1966, znašajo 137 milijonov 
N dinarjev. Iz sredstev republiškega proračuna v letu 1967 bi po ocenah plačali 
67 milijonov N dinarjev. Po- predlagani uporabi sredstev 1,5-odstotnega dodat- 
nega davka (38 milijonov N dinarjev) bi ostalo neporavnanih še okoli 32 mili- 
jonov N dinarjev. Ta znesek bi zagotovil iz sredstev republike za investicije v 
gospodarstvu, kot je predlagano v predlogu zakona o usmeritvi navedenih 
sredstev. 

Neplačane obveznosti republiškega proračuna povzročajo motnje v gospo- 
darstvu. Zato je sanacija proračuna nujna in v skladu s tem tudi upravičena 
delna uporaba sredstev iz dodatnega prometnega davka za te namene. Taka 
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usmeritev je tudi v skladu s politiko uporabe teh sredstev, nakazana v zveznem 
družbenem planu za obdobje 1966 do 1970. 

6. Po zakonu o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani je 
republika dolžna prispevati za ta objekt 40 % potrebnih sredstev ali 61,8 mili- 
jona N dinarjev v letih 1967 do 1970 (predlog odloka o finančnem programu za 
sofinanciranje prve in druge faze prve etape graditve kliničnega centra v Ljub- 
ljani). S predlagano usmeritvijo sredstev iz dodatnega 1,5-odstotnega prometnega 
davka na to področje bi bila obveznost republike za prvo in drugo fazo prve 
etape pokrita v celoti. 

V skladu s predlogom odloka o finančnem programu za sofinanciranje prve 
in druge faze prve etape graditve kliničnega centra v Ljubljani se sredstva 
zagotavljajo do višine 60 °/o kot kredit, preostalih 40 °/o pa se zagotavlja brez 
obveznosti vračanja. 

7. Za projektiranje in udeležbe pri graditvi novih cestnih odsekov, ki naj 
bi se v skladu z bilanco prometnih tokov gradili do leta 1970, bi po predlogu 
tega zakona zagotovili okoli 94 milijonov N dinarjev. 

V letih 1961 do 1965 je zagotavljala republika dodatna sredstva za te 
namene iz sredstev za investicije v gospodarstvu, iz sredstev 15-odstotnega 
obveznega posojila ter iz sredstev republiškega proračuna. S temi viri republika 
v naslednjih letih ne bo več razpolagala, razpoložljiva sredstva republiškega 
proračuna do leta 1970 pa ne omogočajo, da bi se proračun še nadalje angažiral 
pri gospodarskih investicijah. 

Usmeritev dela sredstev za graditev cestnega omrežja je utemeljena z geo- 
grafskim položajem SR Slovenije, ki nujno zahteva graditev novih cest in boljšo 
prometno povezanost s sosednjimi območji. Sredstva, usmerjena za projektiranje 
in udeležbe pri graditvi novih cestnih odsekov naj bi omogočila mobilizacijo 
dodatnih domačih sredstev, zlasti pa inozemskih kreditov za graditev tistih oest, 
ki se vključujejo v mednarodno cestno- omrežje. 

8. Republiški proračun bo v letih 1967 do 1970 razpolagal le z minimalnimi 
sredstvi za financiranje investicij na področju družbenih služb, in to šele v 
letih 1969 in 1970. Da bi omogočili dograditev najnujnejših že začetih objektov 
s področja visokega šolstva, predlagamo, da se za te namene porabi — po iz- 
ločitvi sredstev za rezerve ter za potrebe proračuna in kliničnega centra v Ljub- 
ljani — 25"% razpoložljivih sredstev, zbranih po tem zakonu. S tem bi zagotovili 
za dograditev visokošolskih zavodov okoli 34 milijonov N dinarjev. 

Dograditev vseh že začetih objektov s področja višjega in visokega šolstva 
bi zahtevala po prvotnih programih okoli 86 milijonov N dinarjev, predračunska 
vrednost graditve najnujnejših objektov s tega področja pa znaša 45 milijonov 
N dinarjev. S predlagano usmeritvijo sredstev iz 1,5-odstotnega dodatnega pro- 
metnega davka za te namene bi zagotovili okoli 34 milijonov N dinarjev, razliko 
do 45 milijonov N dinarjev pa bi morali .zagotoviti iz republiškega proračuna v 
letih 1969 in 1970. Konkretna uporaba teh sredstev bo določena v okviru fi- 
nančnih programov, ki bodo izdelani za vsak posamezen objekt. 

9. Sredstva, predvidena za študije in raziskave, bi se uporabila predvsem za 
študije in raziskave na področju regionalnega prostorskega planiranja ter za 
pripravo regionalno-prostorskega plana SR Slovenije. Te študije in raziskave 
bodo v vmesnem obdobju hkrati podlaga za rezerviranje prostora za potrebe 
razvoja pomembnejših komunikacij, energetskih naprav in vodov, vodnogospo- 
darskih objektov, urbanizacije, velike industrije, turizma in rekreacije, kme- 
tijstva in gozdarstva ter za varstvo naravnih lepot in znamenitosti in podobno. 
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Razpoložljivi fizični gospodarski prostor SR Slovenije se hitro zmanjšuje 
in zato terja izredno racionalno uporabo ob upoštevanju dolgoročnih konceptov 
družbenoekonomskega razvoja SR Slovenije ter dejanskih prostorskih mož- 
nosti, k čemur naj bi prispevale te študije in raziskave. Zato je delna uporaba 
sredstev iz 1,5-odstotnega dodatnega prometnega davka za te namene utemeljena. 

10. Visoke obveznosti, ki jih ima republiški proračun do leta 1970 za porav- 
nanje že doslej sprejetih obveznosti, ter dodatne obveznosti, ki jih bo prevzel 
republiški proračun za vračanje posojila iz sredstev republike za investicije 
v gospodarstvo, onemogočajo, da bi se začelo odplačevati pred letom 1970 tudi 
posojilo, ki naj bi ga najela republika po tem zakonu. Zato je predlagan rok 
vračanja za to posojilo 15 let in začetek odplačevanja v letu 1969. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o uvedbi dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Splošna obravnava predloga zakona je izhajala iz ugotovitve, da se z njim 
uresničuje pravica republike, ki jo vzpostavlja zvezni zakon o pooblastitvi re- 
publik, da vpeljejo dodatni davek od prometa blaga na drobno (Ur. 1. SFRJ, 
št. 28-330/66). Po določbi prvega odstavka tega zakona lahko republike vpeljejo 
za dobo od 1. januarja 1967 do 31. decembra 1970 dodatni davek od prometa 
blaga na drobno, da bi mogle financirati varstvo pred škodljivim delovanjem 
voda, preskrbo z vodo ter potrebe infrastrukture in šolstva. Ob konfrontaciji 
besedila predloga zakona, zlasti njegovih določb v 1. in 3. členu, z omenjenim 
zveznim zakonom je bilo v komisiji postavljeno vprašanje, ali se s predlogom 
zakona ne razširja okvir uporabe dodatnega davka od prometa blaga na drobno, 
kakršen je opredeljen z zveznim zakonom. 

Ugotovljeno je bilo, da. je zvezni pooblastilni zakon po svoji funkciji in 
pravni naravi eden od instrumentov družbenega planiranja, konkretno za izva- 
janje družbenega plana za razvoj Jugoslavije od leta 1966 do leta 1970. Slednji 
je bil sprejet v Zvezni skupščini istega dne na seji istih zborov kot omenjeni 
zvezni zakon; oba sta bila objavljena v Uradnem listu SFRJ, št. 28/66. Tak 
zaključek je še posebej utemeljen s tem, da je isti instrument naveden v samem 
družbenem planu za razvoj Jugoslavije od leta 1966 do leta 1970, in sicer v 
njegovem II. poglavju, ki obsega glavne gospodarsko-politične cilje in temelje 
razvoja. V 3. točki tega poglavja, v kateri se določa osnovna delitev narodnega 
dohodka, je v razdelku pod c), ki govori o splošni potrošnji, izrečno navedeno, 
da bodo republike lahko od leta 1967 dalje vpeljale 1,5% davek od prometa 
blaga na drobno. Tu je hkrati opredeljen namen uporabe tega davka: »za finan- 
ciranje raznih potreb, predvsem pa za varstvo pred škodljivim delovanjem 
vode in za reševanje nekaterih problemov infrastrukture in šolstva ter drugih 
nerešenih vprašanj, ki ustrezajo specifičnosti v posameznih republikah.« Komi- 
sija je ugotovila, da je predlog zakona v skladu z omenjeno določbo družbenega 
plana, ki namen uporabe dodatnega davka od prometa blaga na drobno, kate- 
rega gornji limit neposredno določa, fiksira širše kot sam pooblastilni zvezni 
zakon. 

36 
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Ob takšni situaciji, ko se besedilo družbenega plana in zakona deloma ne 
skladata, nastane vprašanje, kateri normativni okvir — širši ali ožji — je za 
republiški zakon pravno relevanten. Res je, da družbeni plan kot splošni akt 
usmerjanja družbenega razvoja (prvi odstavek 26. člena ustave SFRJ) ni pravna 
norma, ampak splošni politični akt predstavniškega organa, brez pravne sank- 
cije. Zato ne more derogirati določb zakona, če z njimi ni v skladu. Instrumenti 
za izvajanje družbenega plana (drugi odstavek 26. člena ustave SFRJ) pa imajo 
lahko karakter pravne norme, se pravi predpisa, ne glede na to, ali so uveljav- 
ljeni s posebnim aktom ali pa so — kar se v naši dosedanji praksi družbenega 
planiranja še vedno često dogaja — navedeni v samem družbenem planu. Prav 
tak primer je pooblastitev republik za uvedbo dodatnega davka od prometa 
blaga na drobno, ki se neposredno uveljavlja v družbenem planu, vrh tega pa še 
v posebnem zakonu, pri čemer je vsebina samega pooblastila precizneje določena 
v družbenem planu (limit in namen uporabe). Gre torej za dve, po vsebini ne 
povsem skladni, po svoje normativno-pravni naravi pa enakovredni določbi. 
Zaradi tega po oceni komisije predlog republiškega zakona ni mogel priti v 
nasprotje s pravnim sistemom, če je ostal v okviru enega izmed navedenih dveh 
določil. 

Ne glede na to pa je, po oceni komisije, potrebno in logično, da zvezni 
zakon, ki ima svojo osnovo v družbenem planu in je izdan za njegovo izvajanje, 
razlagamo v skladu z intencijami družbenega plana. Te pa so v našem primeru 
izražene ne le načelno in splošno (v cilju izvajanja gospodarske in družbene 
reforme), ampak celo konkretno in zelo določno oziroma še določneje kot v 
samem pooblastilnem zakonu. Zato se tudi iz tega razloga, ko moramo vsebino 
zveznega zakona interpretirati z določbo družbenega plana, izkaže kot neuteme- 
ljen pomislek, da bi zakonski predlog prekoračil dopustne pravne okvire zvezne 
ureditve tega področja. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga so bili v komisiji dani predlogi 
za delno spremembo besedila tretjega odstavka 4. člena, za dopolnitev tega 
člena z novim četrtim odstavkom, in za redakcijsko spremembo besedila v 
6. členu. 

Določba tretjega odstavka 4. člena naj se spremeni tako, da 
se besedilo v zadnjih dveh vrstah tega odstavka nadomesti z besedilom: »pa 
kot posojilo, in sicer za dobo 20 let in z 2-odstotno obrestno mero. Posojilo se 
začne odplačevati v naslednjem letu po dograditvi.« 

■ Pogoji posojila so bili navedeni v predlogu odloka o finančnem programu 
za sofinanciranje prve in druge faze prve etape graditve kliničnega centra 
v Ljubljani, ki ga je komisija obravnavala na isti seji. Po oceni komisije to ni 
v skladu s funkcijo in vsebino finančnega programa, prek katerega se financira 
gradnja objektov, ki traja več let. Naloga finančnega programa je, da določi 
dinamiko del ter vire in dinamiko financiranja, ne pa tudi medsebojna razmerja 
med financerjem in investitorjem (93. člen temeljnega zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti, Ur. 1. SFRJ, št. 31/64). Zato je bilo treba ustrezno 
določbo prenesti iz omenjenega predloga odloka v finančnem programu v pred- 
log zakona. 

Določba 4. člena naj se dopolni z novim četrtim od- 
stavkom, ki se glasi: 

»Sredstva iz točke č) prejšnjega člena se dajejo brez obveznosti vračanja.« 
Režim uporabe sredstev, navedenih v 3. členu je glede njihovega vračanja 

sicer urejen v 4. členu zakonskega predloga, vendar ne tudi glede sredstev, ki so 
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navedena v točki č) 3. člena. V sporazumu s predstavnikom predlagatelja za- 
konskega predloga je moral biti slednji v navedeni smeri dopolnjen. 

Določba 6. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ta zakon začne 
veljati 1. januarja 1967.« 

Sprememba je redakcijske narave. 
Z vsemi predlaganimi spremembami in dopolnitvami se je predstavnik 

Izvršnega sveta strinjal ter so tako postale sestavni del predloga zakona. 
Komisija je mnenja, da je predlog zakona, s predlaganimi spremembami in 

dopolnitvami, v skladu z ustavno ureditvijo in s pravnim sistemom. 

Št.: 421-9/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 15. 12. 1966 obravnaval predlog zakona o uvedbi dodatnega davka od 
prometa blaga na drobno in o uporabi sredstev iz tega davka, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor je v načelni razpravi načel vprašanje, ali je prav, da. se od dodat- 
nega davka od prometa blaga na drobno ne nameni ničesar za varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda in preskrbo z vodo, čeprav so ta sredstva predvi- 
dena v družbenem planu za razvoj Jugoslavije od leta 1966 do 1970 in v zakonu 
o pooblastitvi republik, da vpeljejo dodatni davek od prometa blaga na drobno, 
predvsem za te namene. Odbor je menil, da ni utemeljeno, da se prav nobenih 
sredstev iz tega vira ne nameni za urejanje vprašanj vodnega gospodarstva, ker 
sredstva, ki bodo zbrana z vodnim prispevkom, zadoščajo komaj za najnujnejša 
vzdrževalna dela na vodnih objektih. 

Nadalje je bilo postavljeno vprašanje, ah ne bi kazalo od zbranih sredstev 
z dodatnim davkom od prometa blaga na drobno razporediti 66,12 mio N din, ki 
jih je SR Slovenija dolžna zagotoviti za gradnjo kliničnega centra v Ljubljani, 
namesto predlaganih 61,67 mio N din. Glede na to, da se s predlaganim odlokom 
o finančnem programu za sofinanciranje prve in druge faze prve etape graditve 
kliničnega centra v Ljubljani ureja le financiranje prve in druge faze, se je 
odbor strinjal s predlagano razporeditvijo sredstev, pri čemer pa je poudaril, 
da taka rešitev pomeni, da bo SR Slovenija morala zagotoviti manjkajoča sred- 
stva tj. 4,36 mio N din iz proračuna ali iz drugih virov ob sprejemu finančnega 
programa za graditev tretje faze prve etape. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. V podrobni obravnavi se je 
strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije in predložil v smislu na- 
čelne razprave naslednje amandmaje: 

— k 1. členu: v drugi vrsti prvega odstavka se za besedo ...»infra- 
strukture« postavi vejico, črta besedi »in šolstva« ... in vstavi naslednje bese- 
dilo: »za financiranje varstva pred škodljivim delovanjem voda in preskrbo z 
vodo, za financiranje investicij v šolstvo«. .. 

— k 3. členu: v točki č) se spremeni in dopolni besedilo tako, da se 
»č) ostanek sredstev se uporabi: 

— za projektiranje in udeležbo pri graditvi novih cestnih 
odsekov 62 °/o 

— za varstvo pred škodljivim delovanjem voda in preskrbo 
z vodo 10 °/o 

26« 
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— za nadaljevanje giaditve že začetih visokošolskih zavodov 23°/» 
—■ za študije in raziskave   5 "/<>•« 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico, da se glede amandmaja 
k 1. in 3. členu izjavi naknadno. 

Odbor za (družbeni plan, finanoe in proračun predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme predlog zakona skupaj z amandmaji zakonodajno-pravne komisije 
in odbora. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Milana Ravbarja. 

St.: 421-9/66 
Ljubljana, 15. 12. 1966 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-poli- 
tičnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ — poročilo z dne 15. 12. 1966, 
št. 421-9766. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 17. 12. 1966, št. 421-9/66. 

PREDLOG ZAKONA 
o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje 

elektroenergetskih objektov 

1. člen 

Da se zagotovijo dopolnilna sredstva za dokončanje elektroenergetskih ob- 
jektov, ki so bili začeti do 31. decembra 1965, in za modernizacijo premogov- 
nikov, katerih proizvodnja je vezana na. termoeentrale, ki so se začele graditi 
pred 31. decembrom 1965 (1. člen zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih 
sredstev za dovršitev elektroenergetskih objektov ■— Uradni list SFRJ, št. 
28-325/66), se razpisuje obvezno posojilo po določbah tega zakona. 

2. člen 

Posojilo vplačujejo uporabniki družbenih sredstev ob vsakem izplačilu za 
investicijska vlaganja v času od 1. januarja 1967 do 31. decembra 1969 v višini 
2,5 "Vo od zneska izplačila za investicijska vlaganja. 

3. člen 

Obveznost vpisa posojila ne velja: 
— za investicije na področju proizvodnje in prenosa električne energije ter 

na področju proizvodnje in predelave premoga, nafte in plina — z glavnim 
prenosnim omrežjem (plinovodi); 

— za investicije na področju izobraževanja, kulture, znanosti, zdravstva in 
socialnega varstva; 

— za investicije, s katerimi se vzdržujejo stanovanjske hiše; 
— za investicije, ki se financirajo iz krajevnega samoprispevka. 
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4. člen 

Sredstva posojila se vplačujejo pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani, 
na katero prehajajo tudi vse posojilne obveznosti. 

Emisijsko in anuitetno' službo posojila opravlja Splošna gospodarska banka. 

5. člen 

Banka uporabi sredstva tega posojila za namene, določene v 1. členu tega 
zakona. 

Krediti, ki jih bo banka zagotovila premogovnikom iz 1. člena tega zakona, 
ne smejo presegati 70!°/o predračunske vrednosti programov modernizacije. 

6. člen 

Za znesek vpisanega posojila se izdajo obveznice. 
Obliko in besedilo obveznic predpiše republiški sekretar za finance na 

predlog Splošne gospodarske banke. 

7. člen 

Splošna gospodarska banka mora sredstva iz 1. člena tega zakona vrniti 
vpisnikom posojila najpozneje v 15 letih, računano od 1. januarja 1970, in sicer 
v enakih letnih zneskih, v katerih so vračunane 5%> letne obresti, ki se obra- 
čunavajo od 1. januarja naslednjega leta, ko je bilo posojilo vplačano. 

Anuitete, vrnjene vpisnikom posojila, se vlagajo v sklade, iz katerih je 
bilo vplačano posojilo. 

8. člen 

Splošna gospodarska banka zagotovi s sredstvi, zbranimi po tem zakonu 
ter s sredstvi, zbranimi po zakonu o obveznem deponiranju določenih sredstev 
podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije (Uradni list SRS, št. 
24-141/66) in po zakonu o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenerget- 
skih objektov v letih 1966 do 1970 (Uradni list SRS, št. 24-140/66), dokončanje 
graditve elektroenergetskih objektov, s katerimi bo zagotovljeno povečanje 
zmogljivosti elektrarn za 520 MW, graditev prenosnega omrežja in moderni- 
zacijo premogovnikov iz 1. člena tega zakona. 

Splošna gospodarska banka je dolžna poročati polletno Skupščini SR Slo- 
venije in Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije o dotoku in uporabi sredstev, 
zbranih po' zakonih iz prejšnjega odstavka. 

9. člen 

Uporaba morebitnih presežkov in prihrankov sredstev iz prvega odstavka 
prejšnjega člena bo urejena s posebnim zakonom. 

10. člen 

Za posojilo je porok Socialistična republika Slovenija. 

11. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1967. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Po energetski bilanci, ki je bila že obravnavana v odborih Skupščine 
SR Slovenije, bi znašale potrebe po električni energiji v SR Sloveniji leta 1970 
okoli 6045 GWh ali 2400 GWh več od poprečne letne proizvodnje sedanjih elek- 
trarn. Zadovoljevanje tako povečanih potreb bi zagotovili z dograditvijo elek- 
trarn, ki se gradijo (TO Ljubljana, HE Srednja Drava, HE Trbovlje) ter z zgra- 
ditvijo že odobrene nove TE Šoštanj z močjo 200 MW in prenosnega omrežja. 

Po tej bilanci in računu potrebnih sredstev, ki so bila prikazana v »Infor- 
maciji o izgradnji in financiranju elektroenergetskih objektov v SR Sloveniji 
v letih 1966 do 1970«, sta bila že sprejeta tale predpisa: 

— zakon o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov 
v letih 1966 do 1970 (Uradni list SRS, št. 24-140/66); 

—• zakon o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proiz- 
vodnjo in prenos električne energije (Uradni list SRS, št. 24-141/66). 

Z navedenima zakonoma so zagotovljena sredstva za zgraditev TE Šoštanj 
(s prenosnim omrežjem), ki naj pokrije dodatne potrebe po električni energiji 
do leta 1970. Niso pa zagotovljena sredstva, potrebna za dokončanje objektov, 
katerih graditev se je začela pred letom 1966. 

2. Z zveznim zakonom o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za 
dovršitev elektroenergetskih objektov (Uradni list SFRJ, št. 28/66) se omogoča 
republikam, da tudi za dokončanje objektov, ki so bili začeti do 31. decembra 
1965, razpišejo obvezno posojilo, ki ga vpišejo delovne organizacije s področja 
gospodarstva. 

Prav tako se s tem posojilom lahko zagotovijo tudi sredstva za moderni- 
zacijo tistih premogovnikov, katerih povečanje proizvodnje je vezano na termo- 
centrale, ki so se začele graditi pred 31. decembrom 1965. Po tem merilu pridejo 
v SR Sloveniji v poštev premogovniki Trbovlje in Zagorje ter delno Velenje, ki 
je pogodbeno vezano za dobavo premoga za TO Ljubljana. 

3. Za dokončanje elektroenergetskih objektov, ki se gradijo, za nove objekte, 
ki naj zagotovijo potrebne količine električne energije, za zgraditev prenosnega 
omrežja in za modernizacijo premogovnikov bodo v obdobju 1966 do 1970 pri 
predvideni dinamiki graditve potrebna takale sredstva: 

— v milijonih N dinarjev 

1969 1970 Skupaj iyi>y iy/u 1966—1970 

— elektroenergetski objekti, ki 
se gradijo 203,0 215,0 75,0 — — 493,0 

— novi elektroenergetski ob- 
jekti in prenosno omrežje 10,0 56,0 110,0 125,0 120,0 421,0 

— premogovniki 10,0 15,0 25,0 10,0 10,0 70,0 
Skupaj vlaganja 223,0 286,0 210,0 135,0 130,0 984,0 
— 10-odstotna varščina 22,0 29,0 21,0 13,0 13,0 98,0 
Skupaj potrebna sredstva 245,0 315,0 231,0 148,0 143,0 1082,0 

Prikazana vlaganja pomenijo predračunske vrednosti z doslej znanimi pre- 
koračitvami in podražitvami. Upoštevana je tudi 10-odstotna varščina, ki jo 
morajo investitorji oziroma Splošna gospodarska banka izločevati od vseh 
izplačil za te objekte. Čeprav se sredstva 10-odstotne varščine v celoti obra- 
čunajo z zadnjimi situacijami, v računih ni upoštevana njihova sprostitev, ker 
ugotovljene predračunske vrednosti objektov, ki se gradijo, še niso dokončne in 



Priloge 567 

bi se varščina uporabila za poravnanje razlike, nastale med sedanjo in končno 
obračunano vrednostjo. 

4. V prikazanem računu potrebnih vlaganj za graditev elektroenergetskih 
objektov do leta 1970 je upoštevana predračunska vrednost graditve nove TE 
Šoštanj z močjo 200 MW in zgraditev najnujnejšega visokonapetostnega pre- 
nosnega omrežja za povezavo elektrarn v SR Sloveniji. Med splošno gospodarsko 
banko v Ljubljani in nekaterimi velikimi porabniki električne energije pa tečejo 
razgovori, po katerih naj bi se v Šoštanju zgradila TE z močjo 275 MW. S tem 
bi bila predvsem tovarni aluminija v Kidričevem, ki bi tudi prispevala sredstva 
za dodatnih 75 MW, zagotovljena redna dobava električne energije za popolno 
izkoriščanje sedanjih zmogljivosti in tudi za programirano povečanje proiz- 
vodnje. 

Med Splošno gospodarsko banko in elektroenergetskimi gospodarskimi orga- 
nizacijami tečejo tudi razgovori o zgraditvi dodatnega visokonapetostnega 
omrežja, s čimer bi se izboljšala sedanja povezava z elektroenergetskimi sistemi 
sosednjih držav in okrepila povezava na območju SR Slovenije. 

Uresničitev zamisli o povečanju zmogljivosti TE Šoštanj od 200 na 275 MW 
in dodatnega prenosnega omrežja bi zahtevala za 150 milijonov N dinarjev večja 
vlaganja, kakor so predvidena po doslej sprejetih programih. Ta sredstva bi 
v celoti zagotovili porabniki električne energije s področja gospodarstva na 
podlagi poslovnih dogovorov z bankami. 

5. Na podlagi že sprejetih zakonov in sklenjenih pogodb bi se za financi- 
ranje že sprejetega programa formirala v letih 1966 do 1970 takale sredstva: 

— v milijonih N dinarjev 

Skupaj 
1966—1970 

— usmerjena sredstva republik  45,0 
— finančni krediti poslovnih bank    35,0 
— udeležba JIB  250,0 
— deponirana sredstva podjetij za proizvodnjo in prenos električne 

energije  247,0 
— 2-odstotni prispevek od investicij  276,0 
— lastna sredstva premogovnikov in sredstva skupnih rezerv . . . 28,0 
Skupaj razpoložljiva sredstva   881,0 

6. Predvideni dotok namensko določenih sredstev za financiranje investicij 
na področju energetike bi bil po letih nasproti predvidenim vlaganjem naslednji: 

v milijonih Ndsinarjev 

1968 1969 1970 Skupaj 
1966—1970 

Skupaj potrebna sredstva 245,0 315,0 231,0 148,0 143,0 1082,0 
Skupaj razpoložljiva sredstva 250,0 189.0 122,0 151,0 169,0 881,0 
Skupni primanjkljaj oz. prese- 
žek sredstev -h 5,0 —126,0 —109,0 + 3,0 + 26,0 — 201,0 

Iz pregleda predvidene dinamike vlaganj ter dinamike dotoka za to razpo- 
ložljivih sredstev izhaja, da je v okviru skupno potrebnih vlaganj v letih 1966 
do 1970 primanjkljaj sredstev v višini okoli 200 milijonov N dinarjev. Glede na 
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dinamiko potrebnih sredstev po letih pa nastopa primanjkljaj sredstev le v letih 
1967 in -1968, in to v višini okoli 235 milijonov N dinarjev. Zato naj se v letih 
1967 do 1969 razpiše posojilo do zneska skupnega primanjkljaja v letih 1966 do 
1970, ki znaša 200 milijonov N dinarjev. Pri tako povečanih namensko zagotov- 
ljenih sredstvih se bo namreč banki verjetno posrečilo zbrati v teh dveh letih 
še dodatna potrebna sredstva, ki se ji bodo postopoma sproščala v letih 1969 
in 1970. 

Glede na to, da se sredstva, zbrana iz deponiranih sredstev elektrogospo- 
darstva in iz 2-odstotnega prispevka od investicij, praviloma porabljajo samo 
za financiranje graditve novih elektroenergetskih objektov, bo primanjkljaj za 
elektroobjekte v gradnji v letih 1967 in 1968 z upoštevanjem vlaganj za moder- 
nizacijo premogovnikov višji od prikazanih 235 milijonov N dinarjev in bo 
znašal' 276 milijonov N dinarjev. Ker pa se z republiškim zakonom o 2-odstotnem 
prispevku za financiranje elektroenergetskih objektov omogoča, da se presežek 
sredstev za graditev novih objektov lahko uporabi za dograditev elektrarn, ka- 
terih graditev se je začela pred letom 1966, se bo del primanjkljaja za te objekte 
lahko poravnal iz navedenega vira. 

7. Ce bodo uresničene zamisli o povečanju zmogljivosti TE Šoštanj in o gra- 
ditvi dodatnega prenosnega omrežja, bo primerjava med potrebnimi vlaganji 
in zagotovljenimi sredstvi -—• pri tem je upoštevano tudi posojilo, predlagano 
s tem zakonom — takale: 

8. Prikazana konstrukcija financiranja elektroobjektov, ki naj zagotovijo 
potrebne količine električne energije do leta 1970, pa ne rešuje problemov 
financiranja novih elektrarn, ki naj bi zagotovile potrebno energijo po letu 1970. 
Zvezni zakon tega vprašanja ne ureja, ker se predvideva, da bodo del za to 
potrebnih sredstev lahko zagotovila proizvodno prenosna podjetja sama, pre- 
ostala potrebna sredstva pa naj bi zagotovili bodoči veliki porabniki električne 
energije, ki bi si tako pridobili pravico do dodatno potrebnih količin energije. 
Isto velja tudi za financiranje modernizacije in za povečanje zmogljivosti premo- 
govnikov po letu 1970. Za to bi se uporabili tudi morebitni presežki pri obračunu 
10-odstotne varščine oziroma morebitni večji priliv sredstev po že sprejetih 
zakonih in po predlaganem zakonu. 

9. Zvezni zakon ne* določa osnov, ki naj bi bile podlaga za vpis posojila. 
Mogoče pa bi bile tele variante: 

— vrednost osnovnih sredstev delovnih organizacij s področja gospodarstva 
po nabavni vrednosti; 

— vrednost opreme delovnih organizacij s področja gospodarstva po na- 
bavni vrednosti; 

— vrednost nabavljene električne energije; 

— v milijonih N dinarjev 
— v letih 1966—1970 

Potrebna sredstva za vlaganja po že sprejetih odločitvah  
Dodatna vlaganja   
Skupaj vlaganja  
Na podlagi zakonov zagotovljena sredstva  
Primanjkljaj sredstev, ki bi ga zagotovili porabniki električne ener- 
gije na podlagi poslovnih dogovorov  

1082 
150 

1232 
1082 

150 
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— vlaganja v osnovna sredstva; 
— sredstva čistega dohodka po zaključnih računih, ki jih gospodarske orga- 

nizacije vnesejo v svoj poslovni sklad, z neobveznim delom rezervnega sklada 
in s skladom skupne porabe vred. 

Analize o možnostih uporabe navedenih osnov, ki so bile izdelane predvsem 
s stališča vpliva dodatne obremenitve za energetiko na gospodarjenje pri posa- 
meznih grupacijah gospodarstva, so pokazale, da bi bila kot osnova za vpis 
posojila najprimernejša investicijska vlaganja. 

Uporaba drugih mogočih osnov, zlasti vrednosti osnovnih sredstev oziroma 
opreme ali odjema električne energije, ki sicer imajo določene prednosti, bi 
zahtevala veliko diferenciacijo stopenj za obračun posojila. Z enotnim instru- 
mentom, ki naj bi veljal za vse gospodarstvo ali pa za posamezna področja 
gospodarstva, bi bile obveznosti po podjetjih namreč zelo različne in bi v šte- 
vilnih primerih presegale razpoložljiva sredstva podjetij. Razpis posojila na del 
dohodka, ki ga delovne organizacije vnesejo v svoje sklade, pa. bi pomenila 
obdavčitev dohodka z vsemi negativnimi posledicami, ki so jih imele take oblike 
obveznega združevanja sredstev v preteklosti. 

10. Investicijska vlaganja so bila že uporabljena kot osnova za obvezno 
izločanje dela sredstev delovnih organizacij, in to pri zagotovitvi dopolnilnih 
sredstev za. financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966—1970. Prav 
tako je bila ta osnova uporabljena pri obveznem 2,5-odstotnem prispevku za 
financiranje energetike, ki ga je za leti 1966 in 1967 uveljavila federacija. 

Prednost investicijskih vlaganj kot osnove za vpis posojila je v primeri 
z drugimi variantami predvsem v tem, da vplača posojilo vsaka gospodarska 
organizacija le v primeru, če vlaga sredstva za povečanje proizvodnih zmoglji- 
vosti, kar je praviloma povezano tudi z večjo porabo električne energije. S pri- 
spevkom pa ne bi bile obremenjene tiste gospodarske organizacije, ki pove- 
čujejo svojo proizvodnjo na podlagi večjih vlaganj v obratna sredstva in boljšega 
izkoriščanja sedanjih zmogljivosti. Problem se javlja le pri tistih dejavnostih, 
ki z vlaganji v osnovna sredstva ne povečujejo porabe električne energije, pa 
bi kljub temu vplačale prispevek za energetiko (pomorstvo, cestni transport, 
gozdarstvo). Vendar pa je potrebno upoštevati, da je +udi stopnja izkoriščanja 
osnovnih sredstev v teh dejavnostih pogojena z obsegom prpizvodnje, ki je 
rezultat boljše ali slabše oskrbljenosti gospodarstva z energijo. 

S sprejetjem predlagane osnove in višine prispevka za financiranje ener- 
getike bi ostala obveznost združevanja sredstev za energetiko v letih 1967 do 
1969 nasproti letu 1966 nespremenjena glede na to, da z letom 1967 preneha 
obveznost plačevanja 2,5-odstotnega prispevka od investicij federaciji za finan- 
ciranje energetike. 

11. S predlaganim zakonom se ne zagotavljajo vsa potrebna sredstva za 
financiranje energetike v letih 1967 in 1968. Zato bi morale primanjkljaj sredstev 
v teh letih zagotoviti poslovne banke iz drugih bančnih sredstev, in to predvsem 
iz združenih sredstev gospodarskih organizacij. 

S posojilom bi zbrali v posameznih letih naslednja sredstva: 

— v milijonih N dinarjev 

1967 1968 1969 Skupaj 

57,0 67,0 76,0 200,0 
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Račun sredstev posojila po letih temelji na prognozi razvoja v letih 1967 
do 1969 ter na oceni pričakovanih vlaganj v teh letih. 

12. Predlagani rok vračanja 15 let pri 5-odstotni obrestni meri je v skladu 
z možnostmi elektrogospodarskih organizacij in premogovnikov za vračanje 
najetih kreditov. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. deoembra 1966 obravnavala predlog zakona o zagotovitvi dopolnilnih sredstev 
za dokončanje elektroenergetskih objektov, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

Družbeni plan razvoja Jugoslavije od leta 1966 do leta 1970 določa v IX. po- 
glavju, da si sme posamezna' družbeno-politična skupnost, če to želi, zagotoviti 
v skladu z zveznim zakonom ali na podlagi zveznega zakona obvezno posojilo 
za dovršitev elektroenergetskih objektov, ki jih je začela graditi do 31. 12. 1965, 
potem ko se o tem poprej izjavi gospodarstvo. To se nanaša tudi na proizvodnjo 
premoga pri tistih zmogljivostih, ki so odobrena v sestavu elektrogospodarskega 
objekta. To načelo družbenega plana je konkretiziral zvezni zakon o zagotovitvi 
dopolnilnih kreditnih sredstev za dovršitev elektroenergetskih objektov. Nave- 
deni zakon dopušča, da republike v dobi do leta 1970 predpišejo obvezno poso- 
jilo za dovršitev elektroenergetskih objektov, ki so bili začeti do 31. 12. 1965. 
Isto velja tudi glede premogovnikov v sestavi elektroenergetskih objektov, pri 
katerih se je gradnja začela do 31. 12. 1965. Glede na takšno besedilo zveznega 
zakona se je v komisiji postavilo vprašanje skladnosti določbe 1. člena zakon- 
skega predloga z zveznimi zakonom, kolikor ta govori o premogovnikih, »katerih 
proizvodnja je vezana na termocentrale«. V razpravi o tem vprašanju je bilo 
v komisiji sprejeto mnenje, da zvezni zakon nima v mislih organizacijske pove- 
zave in statusa premogovnikov z elektroenergetskimi objekti v obliki združenega 
podjetja. V tem primeru bi namreč zakon to moral izrecno povedati in ne bi 
uporabljal izraza »elektroenergetski objekti«. Prav uporaba tega izraza kaže na 
dejstvo, da ima zakon v mislih tehnično povezavo premogovnikov in elektro- 
energetskih objektov, zaradi česar ni ovire, da se sprejme besedilo 1. člena 
zakonskega predloga. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala naslednje amandmaje: 
K 1. členu: V tretji vrsti se med besedi: »je« in »vezana« vstavi beseda 

»neposredno«. 
S to spremembo se ideja zveznega zakona o premogovnikih v sestavi elektro- 

energetskih objektov šele določno izrazi ter se tako tudi omeji možnost uporabe 
sredstev le za tiste premogovnike, katerih proizvodnja je neposredno vezana na 
termoelektrarno. 

K 8. členu : Začetek besedila tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Splošna gospodarska banka uporabi sredstva, zbrana po tem zakonu, po 

zakonu o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in 
prenos električne energije (Ur. 1. SRS, št. 24-141/66) in po zakonu o dopolnilnih 
sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970 
(Ur. 1. SRS, št. 24-140/66), za dokončanje...« 

Funkcija Splošne gospodarske banke ni v tem, da sama neposredno zago- 
tavlja sredstva za izgradnjo posameznih objektov; takšne obveznosti bi ji tudi 
zakon ne mogel naložiti. To je funkcija in naloga zakona, ki se tudi sprejema 
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zato, da se sredstva zagotovijo. Vloga banke je le v tem, da z zakonom zago- 
tovljena in na podlagi zakona zbrana sredstva uporabi za namene, ki so določeni 
z zakonom. Določba zakona pomeni za banko obvezno smernico glede uporabe 
teh sredstev. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in 
s pravnim sistemom. 

St.: 402-92/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 15. 12. 1966 obravnaval predlog zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih 
sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi se je odbor strinjal, da se zagotovijo dopolnilna sredstva 
za dokončanje elektroenergetskih objektov. Pri tem pa je načel vprašanje osnov 
za vpis posojila. Poudarjeno je bilo, da bi bila ustreznejša osnova za vpis poscK- 
jila porabljena električna energija, ker bi tako več sredstev prispevale za 
elektroenergetske objekte tiste organizacije, ki tudi troši jo največ električne 
energije. Odbor pa se je, ne glede na to, strinjal s predlaganim načinom zaje- 
manja sredstev, ker je predlagana rešitev v zvezi s prelivanjem sredstev za 
potrebe elektrogospadrstva v danih pogojih najenostavnejša. 

Nadalje je bilo načeto vprašanje oprostitve posameznih skupin investitorjev 
od vpisa posojila. Odbor se je strinjal z mnenjem odbora za proizvodnjo in 
promet Republiškega zbora, da je treba število oprostitev čimbolj zmanjšati, ker 
bi uvedba nadaljnjih oprostitev imela za posledico nižjo realizacijo sredstev 
posojila, kot so potrebna za kritje obveznosti. Odbor zato tudi ni predlagal 
nadaljnjih oprostitev od vpisa posojila. Glede oprostitve investicij v cestno 
gospodarstvo, ki bi se financirale iz inozemskih sredstev, pa je bil odbor mnenja, 
da je treba to vprašanje urediti, ko bo prišlo do takega primera, in se bo tudi 
urejalo druga vprašanja, ki so še nerešena. 

Odbor je predlog zakona v načelu sprejel. V podrobni obravnavi se je 
odbor strinjal z amandmaji zakonodajno-pravne komisije. V zvezi s pripombami 
odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora pa je sprejel amandma 
k 8. č 1 e n u. 

Drugi odstavek se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 
»Splošna gospodarska banka je dolžna skrbeti za pravočasno izvrševanje 

investicijskih del po sprejetih programih. Skupščini SR Slovenije in Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije ter Gospodarski zbornici SR Slovenije bo poro- 
čala polletno o dotoku ter smotrnosti in namembnosti porabe sredstev, zbranih 
po zakonih iz prejšnjega odstavka, ter o stanju in izvrševanju investicijskih del.« 

Predstavnik Izvršnega sveta je predloženi amandma sprejel. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 

da sprejme predlog zakona z amandmaji zakonodajno-pravne komisije in odbora. 
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Ivana Rosa. 

St.: 402-92/66 
Ljubljana, 15. 12. 1966 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na svoji 57. seji dne 14. decembra 1966 obravnaval 
predlog zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elek- 
troenergetskih objektov, ki ga je Skupščini predložil v obravnavo Izvršni svet. 

Zakonski predlog je obrazložil predstavnik Izvršnega sveta, ki je poudaril 
potrebo po sprejetju tega zakona, kateri tvori skupaj z zakonom o dopolnilnih 
sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 1966 do 1970 in 
z zakonom o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo 
in prenos električne energije zaokroženo celoto. S tem zakonom se bo zagotovilo 
dokončanje tistih objektov, katerih graditev se je začela pred letom 1966. 

V načelni razpravi so člani odbora sprejeli zakon s pripombo, da se na 
današnji razpravi pojavlja isti problem, kot ob sprejemanju predloga zakona 
o dopolnilnih sredstvih za financiranje elektroenergetskih objektov v letih 
1966—1970 in sicer, da bi morale elektrogospodarske organizacije spričo njihove 
finančne zmogljivosti vlagati večja sredstva v izgradnjo objektov. 

V podrobni obravnavi je nato odbor sprejel amandma, ki ga je predlagal 
k 8. členu zakona odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora in sicer, 
da se besedilo drugega odstavka tako spremeni, da se glasi: 

»Splošna gospodarska banka je dolžna skrbeti za pravočasno izvrševanje 
investicijskih del po prejetih programih. Skupščini SR Slovenije, Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije ter Gospodarski zbornici SRS bo poročala o do- 
toku ter smotrnosti in namembnosti sredstev, zbranih po< zakonih iz prejšnjega 
odstavka, ter o stanju in izvrševanju investicijskih del vsakega pol leta.« 

Odbor je smatral, da se na ta način bolj obveže Splošno' gospodarsko banko 
za izvrševanje del po programu in da se kontrola razširi tudi na izvajanje 
investicijskih del. Z obveznostjo Splošne gospodarske banke, da mora o vsem 
poročati tudi Gospodarski zbornici SRS, je omogočeno, da. dobijo tudi gospo- 
darske organizacije vpogled na uporabo njihovih sredstev. 

Predstavnik Izvršnega sveta, se je z amandmajem strinjal. 
Odbor je tudi ugotovil, da se z obremenitvijo na investicije za stanovanjsko 

gradnjo žal obremenjuje le družbeni sektor stanovanjske izgradnje. Ta ukrep 
torej ponovno podražuje stanovanjsko izgradnjo v blokih in nasprotuje težnjam 
po racionalizaciji stanovanjske izgradnje. Predstavnik Izvršnega sveta se je 
s to ugotovitvijo strinjal. Po krajši razpravi pa se je izoblikovalo enotno stališče, 
da tega problema s predloženim zakonom trenutno ni mogoče drugače urediti. 

Drugih pripomb k posameznim členom zakonskega predloga odbor ni imel. 
Po razpravi je odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov sklenil, 

da predlaga Gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona o zagotovitvi 
dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov s 
predloženim amandmajem. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Franca Tesovnika. 
Št.: 402-92/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
17. decembra 1966 obravnavala amandma k 8. členu predloga zakona o zago- 
tovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objek- 
tov, ki je bil sprejet na seji odbora za družbeni plan, finance in proračun dne 
15. decembra 1966 ter v enakem besedilu na seji odbora za proučevanje zakon- 
skih in drugih predlogov Gospodarskega zbora dne 14. decembra 1966. 
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Zakonodajno-pravna komisija je bila mnenja, da predlagani amandma ni 
sprejemljiv. Z zakonom se namreč Splošni gospodarski banki ne more naložiti 
dolžnosti, da skrbi za pravočasno izvrševanje investicijskih del po sprejetih 
programih. Medsebojne pravice in dolžnosti glede izvrševanja investicijskih del 
po sprejetih programih oziroma njihovega financiranja iz sredstev po. predla- 
ganem zakonu naj bi se urejala z medsebojno pogodbo. 

V tej zvezi je komisija predlagala, da se besedilo drugega odstavka 8. člena, 
kot je bilo spremenjeno z navedenim amandmajem, črta ter se vzpostavi prvotno 
besedilo te določbe. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je izjavo o predlogu komisije pridržal. 

Št.: 402-92/66 ' 
Ljubljana, dne 17. 12. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih kreditov 

na področju turizma 

1. člen 

Da se omogoči poslovnim bankam in drugim delovnim organizacijam uve- 
ljavljanje pravice do povečanih letnih dodatnih obresti iz sredstev federacije 
za kredite na področju turizma po 3. točki prvega odstavka 7. člena v zvezi 
z 9. členom zakona o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu za obresti in 
o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije (Uradni list SFRJ, 
št. 28-321/66), zagotavlja SR Slovenija uporabnikom takih kreditov znesek, ki 
ustreza 2-odstotnim letnim obrestim od dovoljenega kredita. 

Za namene iz prejšnjega odstavka se zagotovijo potrebna sredstva vsako 
leto v proračunu SR Slovenije. 

2. člen 

Določbe prejšnjega člena veljajo za kredite, dane na podlagi kreditnih 
pogodb, sklenjenih od 21. julija 1966 naprej. 

3. člen 

Za izvrševanje tega zakona skrbi republiški sekretariat za finance. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

Da bi omogočila hitrejši razvoj turizma ter v ta namen spodbudila po- 
slovne banke in druge delovne organizacije za večja vlaganja na tem področju, 
se je federacija z zakonom o nižjih obrestnih merah ter o nadomestilu za 
obresti in o dodatnih obrestih za nekatere kredite iz sredstev federacije (Uradni 
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list SFRJ, št. 28-321/66) zavezala, da bo iz svojih sredstev pod določenimi pogoji 
odobravala poslovnim bankam in drugim delovnim organizacijam 3 % dodatnih 
obresti ter 2 °/o povečanih dodatnih obresti, če le-te svoja sredstva vlagajo za 
nakup opreme in graditev objektov, s katerimi se pospešuje inozemski turizem. 
Pri tem pa je pravico do 2-odstotnih povečanih dodatnih obresti iz sredstev 
federacije mogoče uveljaviti le pod pogojem, da druge družbeno-politične 
skupnosti zagotovijo regresiranje obrestne mere uporabnikom kreditov v zneskih, 
ki ustrezajo najmanj 2-odstotnim letnim obrestim od na novo odobrenih kre- 
ditov. To naj bi tudi olajšalo odplačilne pogoje gospodarskim organizacijam 
s področja turizma. 

S tem zakonom se predlaga regresiranje obrestne mere za na novo odo- 
brene kredite uporabnikom turističnih kreditov pod enakimi pogoji, kakor 
veljajo po zveznem zakonu. 

Po kalkulacijah, ki so bile izdelane hkrati s pripravo družbenega plana 
razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, bodo poslovne banke in druge delovne 
organizacije v tem obdobju vložile na področju turizma okoli 220 milijonov 
N dinarjev. Regresiranje obrestne mere v višini 2 °/o, ki bi ga po tem zakonu 
zagotavljala republika uporabnikom navedenih kreditov, bi torej znašalo skupaj 
okoli 4,4 milijona N dinarjev. 

Po odločitvah, ki jih je v skladu z zveznim zakonom, po katerem se zago- 
tovijo poslovnim bankam povečane dodatne obresti — sprejel zvezni sekretariat 
za finance, bo federacija zagotavljala povečane dodatne obresti poslovnim 
bankam v rokih zapadlosti odobrenih kreditov. Spričo tega bi tudi republika 
zagotovila uporabnikom kreditov s področja turizma regres šele, ko zapadejo 
anuitete. Pod tako predpostavko bi bilo treba zagotoviti ocenjeni znesek 4,4 mili- 
jona N dinarjev iz sredstev republiškega proračuna približno v 15 letih. Tako 
bi prišlo na leta 1968—-1970, ko se bodo začeli odplačevati krediti, skupaj le 
okoli 0,5 do 0,6 milijona N dinarjev. 

Glede na to, da iz sredstev republike za investicije v gospodarstvu — iz 
katerih se bodo v obdobju 1966—1970 sicer odobravali krediti kot udeležba 
k investicijam v turizmu — ni mogoče odobravati sredstev brez obveznosti 
vračanja, bi moralo predlagano regresiranje obrestne mere iti v breme sredstev 
republiškega proračuna. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
14. 12. 1966, št. 44-19/66. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo 
z dne 15. 12. 1966, št. 44-19/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 14. 12. 1966, št. 44-19/66. 
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PREDLOG ZAKONA 
o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij določenih področij 

1. člen 

Delovne organizacije s področja zdravstva ter tiste delovne organizacije 
s področja socialnega varstva, znanosti in kulture, ki redno in trajno ustvarjajo 
dohodek na način gospodarskega poslovanja, uporabljajo amortizacijska sred- 
stva po predpisih, ki veljajo za uporabo amortizacijskih sredstev gospodarskih 
organizacij. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

Delovne organizacije s področja zdravstva ter tiste delovne organizacije 
s področja socialnega varstva, znanosti in kulture, ki redno in trajno ustvarjajo 
dohodek na način gospodarskega poslovanja, uporabljajo amortizacijska sredstva 
sedaj na isti način kot gospodarske organizacije. Toda po novem zakonu o amor- 
tizaciji osnovnih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 29/66) smejo delovne organizacije 
uporabljati amortizacijska sredstva le za nadomestitev dotedanjih in za nabavo 
novih osnovnih sredstev, medtem ko smejo gospodarske organizacije uporabljati 
ta sredstva tudi v namene, za katere smejo uporabljati denarna sredstva po- 
slovnega sklada. 

V 28. členu zveznega zakona o amortizaciji osnovnih sredstev je določeno, 
da uporabo amortizacijskih sredstev delovnih organizacij z omenjenih področij 
ureja republiški zakon. 

Da bi bil še nadalje zagotovljen dosedanji način uporabe amortizacijskih 
sredstev za tiste delovne organizacije, ki že dosedaj obvezno obračunavajo amor- 
tizacijo, predloženi republiški zakon predvideva tudi pri njih uporabo amorti- 
zacijskih sredstev na isti način kot pri gospodarskih organizacijah. 

Predlagani zakon bi bilo treba sprejeti, ker bi sicer bila uporaba amorti- 
zacije pri delovnih organizacijah, ki že sedaj obvezno obračunavajo amorti- 
zacijo, znatno omejena v letu 1967. 

Delovne organizacije s področja zdravstva bodo v letu 1967 obračunavale 
amortizacijo po stopnjah, ki jih bo predpisal zvezni zakon o amortizacijskih 
stopnjah. Druge delovne organizacije s področij, navedenih v predlaganem za- 
konu, pa bodo obračunavale amortizacijo po istih stopnjah kot doslej, dokler ne 
bodo s posebnim republiškim zakonom — ki bo pripravljen na temelju zveznega 
zakona, ki ga bo v kratkem sprejela zvezna skupščina — predpisane amortiza- 
cijske stopnje. 

Poleg tega pa bo predvideni republiški zakon predpisal tudi amortizacijske 
stopnje za delovne organizacije s področja izobraževanja in vzgoje. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

Z dopisom št. 30-43/66 z dne 1. 12. 1966 smo vam poslali v obravnavo 
»predlog zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organizacij dolo- 
čenih področij«. 
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V skladu s sklepom 65. seje Izvršnega sveta Skupščine SRS Slovenije z dne 
23. 12. 1966 vam sporočamo, da spreminjamo besedilo 1. člena omenjenega 
zakona, ki se po novem predlogu glasi: 

»1. člen 

Delovne organizacije s področja zdravstva ter tiste delovne organizacije 
s področja socialnega varstva, znanosti in kulture ter vzgoje in izobraževanja, 
ki redno in trajno ustvarjajo dohodek na način gospodarskega poslovanja, upo- 
rabljajo amortizacijska sredstva po predpisih, ki veljajo za uporabo amortiza- 
cijskih sredstev gospodarskih organizacij.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o uporabi amortizacijskih sred- 
stev delovnih organizacij določenih področij, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

Komisija je v načelni obravnavi ugotovila, da se s predlaganim zakonom 
realizira določba 28. člena zakona o amortizaciji osnovnih sredstev delovnih 
organizacij (Uradni list SFRJ, št. 29/66), po kateri uporabo amortizacijskih 
sredstev delovnih organizacij s področja zdravstva in socialnega varstva, izobra- 
ževanja in vzgoje ter znanosti in kulture ureja republiški zakon. 

K predlogu zakona komisija ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi je komisija predlagala spremembo besedila 2. člena 

zakonskega predloga tako., da se črtajo besede: »osmi dan po objavi v ,Uradnem 
listu SRS', uporablja pa se od«. 

Komisija meni, da ni razloga, da bi se v tem primeru posebej določalo, od 
kdaj se zakon uporablja in kdaj začne veljati. Z uveljavitvijo zakona se namreč 
na tem področju vzpostavi nov režim razpolaganja z amortizacijskimi sredstvi, 
za prehod pa je najprimernejši začetek leta, pred tem pa bo zakon tudi že 
objavljen, če bo v Skupščini SR Slovenije sprejet. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal in je 
tako postala sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlagano spremembo v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 30-30/66 
Ljubljana, 14. decembra 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora — poročilo 
z dne 15. 12. 1966, št. 30-30/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstvenega 
zbora — poročilo z dne 16. 12. 1966 in z dne 28. 12. 1966, št. 30-30/66. 
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PREDLOG ZAKONA 
o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka 

za zdravstveno zavarovanje delavcev 

(Predlagatelj: odbor za delo in socialno zavarovanze Republiškega zbora) 

1. člen 

Stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, ki jo 
določijo skupščine komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja delavcev po 
drugem odstavku 77. člena temeljnega zakona o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 24-440/65, 57-946/65 in 29-369/66), 
sme znašati od 1. januarja 1967 največ 6 °/o od osnove, od katere se obračunava 
prispevek za zdravstveno zavarovanje. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, 
uporablja pa se od 1. januarja 1967. 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 

zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek 

Na podlagi 150. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
s tretjim odstavkom 109. člena ter prvim odstavkom 174. člena temeljnega 
zakona o> organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Uradni list SFRJ, 
št. 24-440/65, 57-946/65 in 29-369/66) je Skupščina Socialistične republike Slo- 
venije na seji Republiškega zbora in na seji Socialno-zdravstvenega zbora dne 
29. decembra 1966 sprejela 

odlok 
o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 

zavarovanje ter prispevka za otroški dodatek 

I. 

Daje se soglasje k sklepu Skupščine Republiške skupnosti socialnega zava- 
rovanja delavcev SR Slovenije z dne 14. 12. 1966, s katerim je določena za čas 
od 1. januarja 1967 dalje stopnja osnovnega prispevka za invalidsko in pokoj- 
ninsko zavarovanje v višini 12,40 l0/o ter stopnja prispevka za otroški dodatek 
v višini 2,10 %>. 

II. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

37 
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OBRAZLOŽITEV 

Odbor za delo in socialno zavarovanje Republiškega zbora predlaga Skup- 
ščini SRS v obravnavo in sklepanje predlog odloka o soglasju k sklepu republi- 
ške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev o stopnjah osnovnega prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovaje, prispevka za otroški dodatek in predlog 
zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje delavcev. 

I. 

Republiška skupščina mora dati soglasje na stopnje prispevkov za inva- 
lidsko in pokojninsko zavarovanje in na stopnjo prispevka za otroški dodatek 
na podlagi določb 109. in 174. člena temeljnega zakona o organizaciji in finan- 
ciranju socialnega zavarovanja (Ur. list SFRJ, št. 24/65). Po določbi 77. člena 
istega zakona pa je republika pooblaščena predpisati najvišjo mejo, do katere 
smejo skupščine komunalnih skupnosti določiti stopnjo osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje, če to terja splošna korist delovnih ljudi na področju 
družbenoekonomskih odnosov v republiki. 

Izvajanje ukrepov gospodarske reforme terja stabilizacijo potrošnje tudi na 
področju socialnega zavarovanja in pa zlasti stabilizacijo deleža te potrošnje 
v nacionalnem dohodku na podlagi odnosov, ki so postavljeni do 1970. leta 
v družbenem planu za razvoj Jugoslavije od leta 1966 do leta 1970. Podatki 
kažejo, da potrošnja na tem področju nesorazmerno hitro raste in da se iz leta 
v leto veča delež socialnega zavarovanja v narodnem dohodku, kar jasno kažejo 
tile podatki: 

r=- (v °/o) 

Zdravstveno Pokojninsko Otroški skupai 1-,eto zavarovanje zavarovanje dodatek 

1956 3,15 3,23 3,21 9,59 
1957 3,33 3,08 2,91 9,32 
1958 3,79 3,38 2,67 9,84 
1959 4,27 3,74 2,48 10,49 
1960 4,07 3,60 2,15 9,82 
1961 5,14 4,08 1,95 11,17 
1962 5,35 4,67 1,93 11,95 
1963 5,15 4,69 1.62 11,46 
1964 5,58 4,24 1,44 11,27 
1965 6,19 5,68 1,44 13,29 

Viri: Zavod SRS za planiranje .in Republiški zavod za socialno zavarovanje. 

Po petletnem zveznem družbenem planu bi naj potrošnja socialnega zava- 
rovanja šele leta 1970 dosegla 13,4 %>. Zato dosedanje tendence naraščanja te 
potrošnje lahko ogroze napore za stabilizacijo gospodarstva. Za uskladitev 
potrošnje socialnega zavarovanja z našimi gmotnimi možnostmi je potrebno več 
ukrepov zlasti na področju samih sistemskih ureditev, ki se že pripravljajo 
v federaciji. Vendar pa ni mogoče čakati samo na te temeljitejše spremembe 
v predpisih socialnega zavarovanja, marveč je treba takoj storiti vse, da se 
vsaj zajezi nadaljnji porast teh izdatkov. 

Zvezna skupščina je že meseca junija sprejela spremembe in dopolnitve 
predpisov o zdravstvenem zavarovanju in predpisov o organizaciji in financi- 
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fanju socialnega zavarovanja, katerih namen je bil predvsem doseči racional- 
nejšo potrošnjo na tem področju. Še v mesecu decembru oziroma v začetku 
prihodnjega leta naj bi bih sprejeti nadaljnji ukrepi v zdravstvenem in inva- 
lidsko-pokojninskem zavarovanju ter otroškem dodatku. 

Tako se na vseh ravneh intenzivno in hitro pripravljajo potrebni ukrepi, 
ki naj bi zlasti zainteresirah zavarovance, delovne organizacije, zdravstvene za- 
vode in samo socialno zavarovanje za racionalnejše trošenje. 2e dosedanji 
ukrepi, kakor tudi napovedani, pomenijo predvsem zmanjševanje pravic zava- 
rovancev oziroma angažiranje njihovih osebnih dohodkov in dohodkov delovnih 
organizacij, kar še toliko bolj zahteva racionalizacijo vseh oblik potrošnje na 
tejn področju. 

II. 

V skladu invalidskega in pokojninskega zavarovanja bodo letos znašali iz- 
datki okoli 956 milijonov N dinarjev. Dohodki bodo manjši od izdatkov za okoli 
82 milijonov N dinarjev. Ta primanjkljaj bo moral sklad invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja kriti iz svojih rezerv, ki znašajo dobrih 194 milijonov N di- 
narjev. S tem pa bo še ostreje postavljeno za ta sklad vprašanje obratnih 
sredstev, ker je od preostalih rezerv oročeno pri Splošni gospodarski banki 
dobrih 100 milijonov N dinarjev, ki tudi po sodbi Vrhovnega gospodarskega 
sodišča ne bodo sproščene, ker so bile porabljene za investicije v zdravstvu. 

V skladu otroškega dodatka bodo izdatki znašali letos dobrih 184 milijonov 
N dinarjev. Dohodki bodo manjši za okoli 14 milijonov N dinarjev. Ta sklad 
nima rezerv in primanjkljaja ne bo mogel kriti. Po zveznem predpisu, ki se 
pripravlja, bi se ta primanjkljaj začasno kril s posojilom iz rezerv invalidsko- 
pokojninskega sklada. 

Izdatki v skladih zdravstvenega zavarovanja bodo letos znašali dobrih 
786 milijonov N dinarjev. Izkazan bo primanjkljaj okoli 18 milijonov N dinarjev, 
ki pa se bo kril z rezervami teh skladov, ki so konec leta 1965 znašali 26 mili- 
jonov N dinarjev, v tekočem letu pa jih bo zbrano še dobrih 8 milijonov. 
Seveda pa je stanje v posameznih skladih zdravstvenega zavarovanja različno, 
ker dva ah trije komunalni skladi ne bodo imeli zadostnih rezerv za pokritje 
primanjkljaja in bodo morali v prihodnjem letu predpisati izredni prispevek. 
Računa se, da bi ta prispevek lahko znesel skupaj okoli 2 milijona N dinarjev. 

III. 

Sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja ocenjuje za leto 1967 svoje 
potrebe na 1257 milijonov N dinarjev. Ko računa, da bosta za leto 1967 fede- 
racija in republika izpolnile svoje obveznosti, ki jih imata po 116. členu temelj- 
nega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja, se pokaže, 
da je za pokritje vseh izdatkov potrebna stopnja 13,83 u/o na bruto osebni do- 
hodek, ki bo v prihodnjem letu znašal po predvidevanjih Zavoda SRS za plani- 
ranje 7987 mihjonov N din. 

Potrebe otroškega dodatka se ocenjujejo na okoli 187 milijonov N dinarjev 
in bi se dale kriti s prispevkom v višini 2,13%. 

Potrebe zdravstvenega zavarovanja se ocenjujejo na 751 mihjonov N di- 
narjev in bi jih bilo ob upoštevanju ostalih dohodkov teh skladov in ob dose- 
danji ravni pravic možno kriti s stopnjo 6,16 °/o. 

3T 
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Zasledovanje ciljev gospodarske reforme zahteva, da skupna stopnja pri- 
spevkov za socialno zavarovanje in otroški dodatek v prihodnjem letu ne znese 
več kot 20,5 °/o, kolikor je znašala v letošnjem letu. Zaradi takšne potrebe je 
nujno, da se stopnje vseh prispevkov medsebojno uskladijo na to raven, isto- 
časno pa. seveda podvzamejo ukrepi, ki bodo omejili izdatke, da se doseže ravno- 
vesje v vseh skladih. 

Ob zahtevi, da skupna stopnja prispevkov ne more biti večja od 20,5 %>, 
je bilo za invalidsko-pokoj ninsko zavarovanje po sklepu skupščine republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja delavcev določena stopnja osnovnega pri- 
spevka na 12,4 9/o. Ob takšni stopnji se za konec leta predvideva primanjkljaj 
dobrih 114 milijonov N dinarjev. Po zaključnem računu za leto 1966 bodo 
rezerve tega sklada znašale še okoli 112 milijonov. Te rezerve so oročene pri 
Splošni gospodarski banki in so bile v višini nekaj preko 100 milijonov uporab- 
ljene za zdravstvene investicije. Po sodbi Vrhovnega gospodarskega sodišča 
rezerv, ki so bile oročene in uporabljene za zdravstvene investicije, ni možno 
sprostiti pred dogovorjenim rokom, razen če se pogodbeni stranki o tem sami 
sporazumeta. V letu 1967 se bo rezerva sklada invalidsko-pokojninskega zava- 
rovanja povečala za toliko, čim bosta zveza in republika plačali svoje obvez- 
nosti, ki so nastale v letu 1965 in 1966. Te obveznosti znašajo okoli 184 mili- 
jonov N dinarjev. S plačilom teh obveznosti bo konec leta 1967 ta sklad lahko 
kril predvideni primanjkljaj, imel pa bo težave z obratnimi sredstvi in si bo 
moral vsak mesec zagotoviti kratkoročen kredit za izplačevanje pokojnin. Tako 
bi konec leta 1967 imel ta sklad, če'bodo izpolnjene vse obveznosti federacije 
in republike iz prejšnjih let, okoli 182 milijonov N dinarjev rezerv, od česar 
pa bo dobrih 100 milijonov še vedno oročenih pri Splošni gospodarski banki. 

Stopnja prispevka za otroški dodatek je določena na 2,1 °/o. Ob takšni 
stopnji je predviden v tem skladu konec leta primanjkljaj 2,3 milijona N di- 
narjev. 

Za leto 1967 predvidevajo skladi zdravstvenega zavarovanja delavcev 
skupno 751 milijonov N dinarjev izdatkov, pri čemer bi bilo omogočeno povečati 
izdatke za zdravstveno varstvo oziroma konkretneje za zdravstveno službo za 
približno toliko, kot se bo na posameznih območjih povečal narodni dohodek. 
Za zagotovitev takšnih potreb bi bila ob drugih dohodkih potrebna stopnja 
6,16 %>. Analiza predvidenih dohodkov skladov socialnega zavarovanja pri 6 °/o 
stopnji osnovnega prispevka in najvišjem možnem dodatnem prispevku namreč' 
kažejo, da bi bilo možno zbrati samo 738 mio N din in sicer iz naslednjih virov: 

1. iz osnovne 6'°/o stopnje  480 milijonov N din 
2. iz dodatnega prispevka • . . . 120 milijonov N din 
3. prispevek za zdrav, varstvo upokojencev . . 90 milijonov N din 
4. drugi dohodki in prispevki 48 milijonov N din 

738 milijonov N din 

Ob primerjavi predvidenih izdatkov z dohodki se za leto 1967 predvideva 
primanjkljaj v višini 13 milijonov N dinarjev. Vendar pa je že pripravljena 
sprememba predpisov v zdravstvenem zavarovanju, katerih izvedba bo pomenila 
za sklade zdravstvenega zavarovanja znatno večje zmanjšanje izdatkov kot je 
prej omenjeni primanjkljaj in bodo ob racionalnem gospodarjenju dosežene 
oelo rezerve. 
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Znižanje stopnje od letošnjih 7 % na 6 °/o v prihodnjem letu omogoča spre- 
memba temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju, ki je bila uveljavljena 
z 28. julijem 1966. Gre predvsem za to, da je obveznost plačevanja nadomestila 
osebnega dohodka do 3 dni prenesena na delovne organizacije in da se mora 
ta obveznost od 1. januarja 1967 dalje upoštevati v stopnji osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje. Prav tako je z isto spremembo določeno, da tvori 
osnovo za nadomestilo osebnega dohodka poprečni osebni dohodek, dosežen 
v preteklem koledarskem letu. Oba ta ukrepa pomenita zmanjšanje nadomestila 
osebnega dohodka v prihodnjem letu nasproti letošnjemu za približno 22,4% 
oziroma znižanje izdatkov za te namene od 138 na 107 milijonov N dinarjev. 
To znižanje se dejansko prenaša na delovne organizacije deloma pa. na zavaro- 
vance same. Na zavarovance se prenaša tudi večja obveznost pavšalnega prispe- 
vanja k zdravilom in določitev zdravil, ki jih ni mogoče predpisovati v breme 
socialnega zavarovanja. Vsi ti ukrepi so že uveljavljeni. Poleg teh ukrepov pa 
ima skupščina Jugoslovanske skupnosti socialnega zavarovanja pripravljen še 
sklep o prispevku zavarovanih oseb k stroškom za zobotehnično pomoč in zobno 
prot.etične naprave, k protezam in ortopedskim pripomočkom. Tudi ta ukrep 
pomeni večjo obremenitev zavarovancev in zmanjšanje izdatkov skladov za te 
namene za okoli 10 %>. Sprememba in dopolnitev temeljnega zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju, uveljavljena konec julija letos, pomeni samo večje obvez- 
nosti delovnih organizacij in skrčenje nekaterih pravic zavarovancev. 

Ob predvidevanju, da se bodo izdatki zdravstvenega zavarovanja v letu 1967 
zmanjšali za dobre 4°/o v primerjavi z letošnjo potrošnjo pa je treba poudariti, 
da se istočasno predvideva povečanje izdatkov za zdravstveno službo za pri- 
bližno takšen odstotek kot se bo na območju posameznih komunalnih skupnosti 
povečal narodni dohodek v prihodnjem letu. Predvsem stvar zdravstvenih 
centrov pa je, da se to globalno povečanje sredstev za zdravstveno službo, usmeri 
zlasti tja, kjer bodo potrebe največje. 

Z dosedanjimi ukrepi so delno prizadeti samo zdravstveni zavodi, ki v svoji 
terapiji uporabljajo naravna zdravilna sredstva, ki jih po omenjenih spre- 
membah ni mogoče več nuditi zavarovancem v breme sklada. Z ustreznim sode- 
lovanjem teh zdravstvenih zavodov z bolnicami pa bo mogoče še vedno zago- 
toviti tudi naravnim zdraviliščem en del pacientov na. račun skladov zdrav- 
stvenega zavarovanja. Vsi doslej uveljavljeni ukrepi torej ne pomenijo zmanj- 
ševanje sredstev za zdravstveno službo, marveč postavljajo povečanje teh 
sredstev v odvisnosti od nadaljnjega večanja narodnega dohodka na območjih 
komunalnih skupnosti. 

Položaj skladov zdravstvenega zavarovanja ni v vseh komunalnih skup- 
nostih enak. Delno je odvisen od možnosti zagotoviti si primerne dohodke, 
vendar pa je v enaki oziroma še večji meri odvisen od njihovih izdatkov. Kjer 
so skladi zdravstvenega zavarovanja že v letošnjem letu izvedb družbeni do- 
govor, da je mogoče potrošiti samo toliko, kot imajo skladi zagotovljenih 
dohodkov, je položaj skladov v letošnjem letu kakor za prihodnje leto mnogo 
ugodnejši od tistih, ki takšnega dogovora niso upoštevali. Ti skladi bodo morah 
v prihodnjem letu še z večjo prizadevnostjo popravljati napake, ki so bile 
zagrešene v letu 1966. 

Uskladitev potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja z družbenimi 
zmogljivostmi, ki zahtevajo limitiranje stopnje osnovnega prispevka na največ 
6 »/o, bo zagotovljena leta tedaj, če bodo pravočasno sprejeti in realizirani vsi 
potrebni organizacijski in drugi ukrepi, ki bodo prispevali k smotrnejši po- 
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trošnji na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Re- 
publiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je predloge ukrepov na 
področju zdravstvenega varstva že predložil Skupščini SR Slovenije. Potrebni 
so tudi ukrepi za zagotovitev racionalnejšega poslovanja službe socialnega zava^ 
rovanja, ki jih bodo morali sprejeti ustrezni samoupravni organi socialnega 
zavarovanja. Kot je pripravljen akcijski program ukrepov v zdravstveni službi, 
tako mora Republiški sekretariat za delo v sodelovanju z Republiškim zavodom 
za socialno zavarovanje določiti akcijski program za področje službe socialnega 
zavarovanja, ki naj predvidi ukrepe za boljšo organizacijo in racionalnejše 
poslovanje te službe. 

IV. 

Pri pripravi predlogov obeh aktov niso bih v celoti upoštevani ukrepi, ki 
se na področju socialnega zavarovanja sedaj še pripravljajo v zveznem merilu. 
S temi ukrepi naj bi se zmanjšale obremenitve skladov socialnega zavarovanja 
in racionalizirala potrošnja na tem področju. Zato je verjetno, da bodo priča- 
kovani ukrepi narekovali ponovno razpravo o razporeditvi sredstev skladov 
socialnega zavarovanja oziroma o prenosu dela obveznosti in sredstev na de- 
lovne organizacije in na zavarovance. 

V. 

Iz navedene obrazložitve izhaja, da sta stopnji za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje in otroški dodatek, ki ju je sprejela skupščina Republiške skupnosti 
za socialno zavarovanje delavcev, v obstoječih razmerah realni, ker omogočata 
ob upoštevanju rezerv teh skladov kritje obveznosti teh panog zavarovanja. 

Glede na dejstvo, da stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje v višini 6% zagotavlja, ob upoštevanju že v letu 1966 uveljavljenih 
sprememb na področju tega zavarovanja in ob izvedbi ostalih predvidenih orga- 
nizacijskih ukrepov, dovolj sredstev za obveznosti te panoge zavarovanja, bodo 
komunalne skupnosti socialnega zavarovanja takšno stopnjo prispevka predvi- 
doma tudi določile. Večina skupščin komunalnih skupnosti socialnega zavaro- 
vanja bo to tudi pravočasno storila, vendar pa morajo na takšne sklepe dati 
svoje soglasje pristojne občinske skupščine. Glede na kratek čas je utemeljena 
bojazen, da vsi ti sklepi ne bodo sprejeti do 31. decembra 1966. Za takšen 
primer pa določa temeljni zakon o organizaciji in financiranju socialnega zava- 
rovanja, da tudi v naslednjem letu veljajo stopnje prispevkov, ki so določene 
v preteklem letu. Ce bi kakšna skupščina komunalne skupnosti torej ne spre- 
menila sklepa o določitvi stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje oziroma občinska skupščina ne dala svojega soglasja na tak sklep do 
31. decembra 1966, bi veljala za to skupnost stopnja osnovnega prispevka v vi- 
šini 7 »/o, kot jo imajo določene vse komunalne skupnosti v Sloveniji v letošnjem 
letu. To pa bi pomenilo onemogočanje financiranja ostalih panog socialnega 
zavarovanja in dejansko tudi zagotovitev večjih sredstev skladom zdravstve- 
nega zavarovanja kot so potrebna glede na že sprejete in predvidene ukrepe 
v zveznem in republiškem merilu in glede na naloge, ki se postavljajo za 
prihodnje leto pred zdravstveno službo. Tudi zato je predlog, da se sprejme 
zakon o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka 
za zdravstveno zavarovanje delavcev, utemeljen. 
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INFORMACIJA 

o predvidenih spremembah predpisov na področju socialnega zavarovanja in 
njihov vpliv na poslovanje teh skladov 

Zvezna skupščina bo v dneh od 26. do 28. decembra obravnavala in skle- 
pala o predlogih zakonov s področja zdravstvenega ter invalidsko-pokojnin- 
skega zavarovanja, otroškega dodatka ter delovnih razmerij, katerih cilj je 
racionalizacija potrošnje na tem področju in uskladitev te potrošnje z družbe- 
nimi zmogljivostmi. 

Bistvene značilnosti predlaganih sprememb so v naslednjem: 
1. Skupna stopnja prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja in 

otroškega dodatka se od sedanjih 20,5 % omejuje na 19 %>. 
2. Na področju zdravstvenega zavarovanja je predvideno: 
— prenos obveznosti za nadomestila osebnega dohodka od 4. do 30. dne 

v breme delovnih organizacij; 
— znižanje porodniškega dopusta od 133 na 105 dni; 
—• uvedba dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki naj bi ga 

plačevali delavci z dodatnimi zaposlitvami oz. zavarovanci prispevka iz osebnega 
dohodka od kmetijstva; 

— pooblastilo kmunalnim skupnostim, da v okviru predpisov republiške 
skupnosti socialnega zavarovanja uvedejo participacijo zavarovancev za določene 
oblike zdravstvenega varstva. 

3. Na področju invalidsko-pokojninskega zavarovanja je predvideno: 
— takojšen prehod na redne pogoje za upokojevanje; 
— znižanje nadomestila delovnim invalidom za čas, ko čakajo na rehabili- 

tacijo oziroma na ponovno zaposlitev. 
V letu 1967 se predvideva valorizacija pokojnin v višini 5 °/o in ne 23 °/o 

kot je bilo v Sloveniji predvideno. 
4. Zaostrujejo se pogoji za pridobitev pravice do otroškega dodatka. Re- 

publike se pooblaščajo, da določijo cenzus dohodka, ki izključuje pravico do 
otroškega dodatka. 

5. Služba socialnega zavarovanja bo financirana na podlagi kriterijev, nor- 
mativov in elementov, določenih z republiškimi predpisi. 

I. Zdravstveno zavarovanje 

Navedene spremembe bodo po ocenah Republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje dale v Sloveniji naslednje finančne učinke na področju zdravstve- 
nega zavarovanja: 

— Prenos obveznosti za domestilo osebnega dohodka 
od 4. do 30. dne na delovne organizacije .... 44 300 000 N din 

— Skrajšanje porodniškega dopusta od 133 na 105 dni 15 000 000 N din 
— Znižanje stroškov službe socialnega zavarovanja 

za 10°/o  2 000 000 N din 

Znižanje izdatkov skladov skupaj 61 300 000 N din 
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S predpisom posebnega dodatnega prispevka za zdravstveno zavarovanje iz 
naslova dodatnih zaposlitev ter iz osebnega dohodka od kmetijstva bi se do- 
hodki skladov povečali za okoli 10 milijonov N din. 

Zaostriti je treba potrošnjo v zdravstvenem zavarovanju, za kar so> deloma 
pristojne same skupščine komunalnih skupnosti kot npr.: prevozi z reševalnimi 
avtomobili, obiski na domu, denarna pomoč za opremo novorojenčkov itd. Na- 
dalje bodo komunalne skupnosti lahko vplivale tudi na izdatke za nadomestila 
osebnega dohodka, saj bodo same določale njihovo višino, kadar bo' le-ta šla 
v breme sklada. Komunalne skupnosti bodo lahko določile prispevek zavaro- 
vanih oseb k stroškom za posamezne oblike zdravstvenega varstva oziroma 
povečale participacijo na zdravila, 

V letu 1967 je neobhodno treba izvršiti reorganizacijo zdravstvene službe, 
kar mora biti izvedeno na podlagi strokovnih in ekonomskih utemeljitev ter 
realizirati tudi druge naloge akcijskega programa na področju zdravstvenega 
varstva. 

Z realizacijo zgoraj navedenih ukrepov se pričakuje nadaljnje zmanjšanje 
potrošnje vsaj za 28 milijonov N din. 

Vse predvidene spremembe in ukrepi bodo dali prihranek, ki omogoča 
znižanje stopnje osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje za 1 %, to 
je od doslej predlaganih 6 % na 5 %. (S stopnjo 1% se namreč ob upoštevanju 
dodatnega prispevka in planiranih osebnih dohodkih za leto, 1967 zbere okoli 
99 milijonov N din.) 

II. Invalidsko-pokoj ninsko zavarovanje in otroški dodatek 

Ob stopnji 5'°/o za zdravstveno1 zavarovanje in ob upoštevanju najvišje meje 
prispevkov za socialno zavarovanje 19 %, ostaja skupaj še 14% za invalidsko- 
pokojninsko zavarovanje ter otroški dodatek. 

Otroški dodatek 

Na podlagi novih ukrepov, ki jih bo' sprejela republika na podlagi poobla- 
stila zveznega zakona, lahko računamo, da bi se znižali izdatki za otroški dodatek 
za 15—16% od meseca marca dalje. Ce upoštevamo še znižanje stroškov službe 
socialnega zavarovanja za 10°/o (v višini 380 000 N din), bi skupen prihranek 
znašal okoli 24 milijonov N din. To bi omogočilo znižanje stopnje prispevka 
že od 1. januarja 1967 za 0,30%, to je od prej predvidenih 2,10% na 1,8%. 

Invalidsko-pokojninsko zavarovanje 
Spremembe v zveznih predpisih bodo vplivale na zmanjšanje izdatkov 

sklada: 

— zaradi valorizacije pokojnin le za 5 % namesto 
prej kalkuliranih 23 %  137 700 000 N din. 

— zaradi manjšega nadomestila delovnim invalidom 4 000 000 N din 
•—- zaradi takojšnjega prehoda na redne pogoje za 

upokojevanje   5 000 000 N din 
— zmanjšanje stroškov službe socialnega zavaro- 

vanja   1 150 000 N din 

Skupaj 147 850 000 N din 
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Tako bi znašali izdatki tega sklada 1 109 150 000 N din (prvotno 1 257 000 000 
manj 147 850 000). 

Potrebe se krijejo: 

a) prispevek federacije  95 000 000 N din 
b) prispevek republike  31 600 000 N din 
c) dodatni prispevek  11 000 000 N din 
6) dodatek za pozavarovanje  1230000N din 
d) drugi dohodki  1 000 000 N din 

Skupaj . . . 139 830 000 N din 

Z osnovno stopnjo je treba kriti torej 969 320 000 N din (skupne potrebe 
1 109 150 000 manj 139 830 000). 

Osnovna stopnja more znašati največ 11,20 °/o, poleg te stopnje pa se ob- 
vezno odvaja v rezervo še 1 °/o za zagotovitev obratnih sredstev. S stopnjo 
11,20 ®/o bi se zbrala sredstva v višini 894 440 000 N din. 

Ob koncu leta bi sklad izkazoval naslednji primanjkljaj: 

dohodki ob 11,20 °/o stopnji   894440 000 N din 
ostali dohodki sklada    139 830 000 N din 

Skupaj vsi dohodki .... 1 034 270 000 N din 
Skupaj izdatki  1 109 150 000 N din 
Planiran primanjkljaj ... 74 880 000 N din 

Ta primanjkljaj bi se lahko kril iz tekoče rezerve sklada, kjer bi se' ob 
stopnji 1 °/o zbralo 79 860 000 N din. 

Glede na navedene spremembe predpisov bo morala o stopnjah prispevka 
za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter otroški dodatek Skupščina republi- 
ške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev ponovno sklepati. 

St.: 190-6/66 
Ljubljana, 26. decembra 1966 

POROČILA 

Zakcnodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
17. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o najvišji meji, do katere se 
sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev, 
ki ga je Skupščini SRS predložil odbor za delo in socialno zavarovanzje Republi- 
škega zbora. 

Komisija se pri obravnavanju zakonskega predloga ni ukvarjala z vsebin- 
skimi vprašanji, vzroki in posledicami določitve predlagane najvišje meje, do 
katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje 
delavcev, temveč se je v skladu s svojo nalogo omejila na presojo skladnosti 
zakonskega predloga z ustavo in s pravnim sistemom. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. Ugotovljeno je bilo, 
da ima glede na določbe tretjega odstavka 7. člena temeljnega zakona o orga- 
nizaciji in financiranju socialnega zavarovanja (Ur. 1. SFRJ, št. 24/65, 57/65 in 
29/66) republiška skupščina pravico predpisati najvišjo mejo, do katere smejo 
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Skupščine komunalnih skupnosti določiti stopnjo osnovnega prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje, če to terja splošna korist delovnih ljudi na področju druž- 
benoekonomskih odnosov v republiki in uresničevanje ciljev družbenega plana. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga je komisija predlagala, da se 
besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Ta zakon začne veljati 1. januarja 1967.« 
Predstavnik predlagatelja zakona se je s predlagano spremembo strinjal. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona s predlagano spremembo v skladu z ustavno ureditvijo in s pravnim 
sistemom. 

Št.: 190-6/66 
Ljubljana, 17. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na seji dne 16. 12. 1966 obravnaval predlog zakona o najvišji meji, 
do katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavaro- 
vanje delavcev in predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega 
prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški 
dodatek, ki ju je predložil odbor RZ za delo in socialno zavarovanje. 

V razpravi so med drugim sodelovali tudi dr. Ruža Šegedin, predsednica in 
Miro Vesel, podpredsednik Socialno-zdravstvenega zbora ter dr. Stjepan Bunta, 
Matija Nadižar in dr. Boris Šušteršič, poslanci Socialno-zdravstvenega zbora. 

Pri obravnavanju in sklepanju o predlogu zakona je odbor izhajal iz izho- 
dišč, ki jih je sprejel, ko je razpravljal o predlogu zakona o najvišji meji, do 
katere se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje 
delavcev, katerega predlagatelj je bil Izvršni svet. Upošteval je tudi stališča, 
podana v razpravi na skupni seji Socialno-zdravstvenega in Republiškega zbora 
dne 6. 12. 1966. Osnovno izhodišče odbora je bilo, da je spričo limitiranja skupne 
stopnje prispevkov za vse panoge socialnega zavarovanja in otroškega dodatka 
nujno potrebno kompleksno obravnavati potrošnjo na teh področjih ter šele na 
osnovi temeljite analize stanja in potreb vseh panog socialnega zavarovanja ter 
otroškega dodatka določiti prispevne stopnje. Ker pa odboru niso bila predlo- 
žena ustrezna gradiva, ki bi mu omogočila vsestransko ocenitev stanja, potreb 
in problemov posameznih panog socialnega zavarovanja ter otroškega dodatka 
in ker predlog zakona ni bil sinhroniziran z ukrepi, ki bi dejansko zagotavljali 
zmanjšanje potrošnje na področju zdravstvenega zavarovanja ter tudi ni teme- 
ljil na dovolj realnih kazalcih, je odbor odklonil predlog zakona, ne da bi se 
spuščal v ocenjevanje primernosti višine prispevne stopnje. 

Na zadnji seji je odbor kompleksno obravnaval vse panoge socialnega zava- 
rovanja, ker je razpolagal z ustreznimi gradivi tudi za dolgoročno zavarovanje 
in otroški dodatek. Predložena so mu bila tudi stališča in predlogi ukrepov za 
uresničitev nalog akcijskega programa na področju zdravstvenega varstva ter 
osnutek navodila o elementih za sklepanje pogodb. Nadalje je bil seznanjen s 
predlogi za spremembe na področju zdravstvenega, pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter organizacije in financiranje socialnega zavarovanja, s 
predlogom za znižanje skupne stopnje prispevkov za socialno zavarovanje (od 
20,5 %> na 20,1 "/o) in s predlogom za zvišanje zveznega prispevka iz osebnega 
dohodka (od 3,5 °/o na 4,9 %>), o katerih bo zvezna skupščina sklepala še v tem 
mesecu. Predvideni ukrepi, katerih cilj je omejitev oziroma racionalizacija po- 
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trošnje na področju socialnega zavarovanja, v pogledu zdravstvenega zavaro- 
vanja pa pomenijo tudi krepitev samouprave, naj bi bili uveljavljeni že s 
1. 1. 1967. 

Odbor je ugotovil, da mu doslej predložena gradiva sicer omogočajo odlo- 
čanje o prispevnih stopnjah za vse panoge socialnega zavarovanja in otroški 
dodatek, da pa je odločitev težavna, ker še ni dokončno znano, kakšen bo zvezni 
limit in katere od predlaganih sprememb bodo uveljavljene na področju social- 
nega zavarovanja. Upoštevajoč, da je treba še v tem letu določiti prispevne 
stopnje, odbor ni mogel odložiti sklepanja o predlogu zakona in predlogu odloka. 

Na osnovi vsestranske in temeljite razprave je odbor prišel do zaključka, 
da je limitiranje prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje delavcev po- 
trebno, da bi zagotovili ustrezno porazdelitev sredstev, zbranih v okviru skupne 
prispevne stopnje. Pri odločanju o višini posameznih prispevnih stopenj je 
odbor moral izhajati iz obstoječega limita — 20,5 °/o. Upoštevajoč stanje skladov 
zdravstvenega zavarovanja, skladov invalidsko pokojninskega zavarovanja in 
otroškega dodatka, predvidene dohodke in izdatke omenjenih skladov za leto 
1967 ter odločitev skupščine republiških skupnosti socialnega zavarovanja delav- 
cev o stopnjah prispevka za invalidsko-pokojninsko zavarovanje in otroški do- 
datek, probleme posameznih panog socialnega zavarovanja in otroškega dodatka 
ter možnosti za njihovo reševanje, sistemske spremembe na področju socialnega 
zavarovanja, ki jih bo zvezna skupščina sprejela še letošnjo leto ter republiške 
ukrepe, ki bodo uveljavljeni na področju zdravstvene službe in na področju 
organizacije ter metod dela službe socialnega zavarovanja, je odbor bil mnenja, 
da prispevna stopnja za zdravstveno zavarovanje ne more biti višja kot 6 %>, 
prispevn stopnja za invalidsko-pokojninsko zavarovanje pa ne more biti nižja 
kot 12,4 o/o, oziroma za otroški dodatek 2,1 °/'o. Zato je odbor sprejel predlog 
zakona in predlog odloka. 

Odbor je poudaril, da limitiranje prispevne stopnje za zdravstveno zavaro- 
vanje samo po sebi ni reformni ukrep, ker le omejuje dohodke skladov, ne za- 
gotavlja pa racionalnost in usklajenost potrošnje z družbenimi zmogljivostmi. 
Nasprotno pa imajo tako- obeležje ukrepi, ki jih pripravlja federacija na področju 
socialnega zavarovanja in republiški ukrepi za uresničitev nalog akcijskega pro- 
grama na področju zdravstvenega varstva. Zato se je odbor v načelu strinjal 
s predvidenimi spremembami zveznih predpisov na področju socialnega zavaro- 
vanja, glede republiških ukrepov pa je menil, da se morajo Izvršni svet, re- 
publiški upravni in strokovni organi na področju zdravstva odločno zavzeti za 
njihovo čimprejšnjo realizacijo. 

Odbor je sprejel naslednje sklepe: 
— zaradi izredne pomembnosti predvidenih republiških ukrepov bo odbor 

o njih posebej razpravljal, mnenja pa je bil, naj bi o teh ukrepih čimprej raz- 
pravljal tudi Socialno-zdravstveni zbor; 

— Izvršni svet naj v sodelovanju s pristojnimi republiškimi upravnimi in 
strokovnimi organi Skupščini čimprej predloži akcijski program ukrepov na 
področju službe socialnega zavarovanja; 

—• v primeru, da bo zvezna skupščina sprejela nižjo skupno stopnjo pri- 
spevkov za vse panoge socialnega zavarovanja in otroški dodatek kot 20,5 °/o, 
mora predlagatelj zakona in odloka odbor nemudoma obvestiti o spremembi, da 
bi lahko spričo spremenjene situacije ponovno odločal o višini prispevne stopnje 
za posamezne panoge socialnega zavarovanja in otroški dodatek v okviru novega 
limita. Pri tem odbor poudarja, da je skupščina republiške skupnosti socialnega 
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zavarovanja delavcev sprejela sklep, da se stopnja za invalidsko-pokojninsko 
zavarovanje zniža za toliko, za kolikor se bo znižal zvezni limit. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona in predlog odloka. 
Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec dr. Albin Pečaver. 

Št.: 190-6/66 
Ljubljana, 17. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora je na skupni seji z odborom Republiškega zbora za delo in socialno 
zavarovanje dne 28. decembra 1966 obravnaval amandmaje k predlogu zakona, 
ki jih je dal predlagatelj in zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slove- 
nije ter informacijo o predvidenih spremembah predpisov na področju social- 
nega zavarovanja in njihov vpliv na poslovanje teh skladov. Bistven je amand- 
ma predagatelja zakonskega predloga, da se stopnja osnovnega prispevka za 
zdravstveno zavarovanje delavcev limitira na nivoju 5 %>. 

Iz razprave izhajajo naslednje ugotovitve, mnenja in predlogi: 
Zvezna skupščina je v dneh od 26. do 28. decembra 1966 sprejela več za- 

konskih predlogov s področja socialnega zavarovanja, katerih cilj je racionaliza- 
cija potrošnje na tem področju in uskladitev te potrošnje z družbenimi zmoglji- 
vostmi. Bistvene značilnosti teh sprememb so razvidne iz uvodoma omenjene 
informacije. 

Upoštevajoč na 19 °/o omejeno skupno stopnjo prispevkov za vse panoge 
socialnega zavarovanja in otroški dodatek, potrebe vseh skladov socialnega za- 
varovanja in otroškega dodatka ter spremembe uveljavljene z zveznimi predpisi, 
je bil odbor mnenja, da lahko znaša prispevna stopnja za zdravstveno zavaro- 
vanje največ 5 °/o, za dolgoročno zavarovanje in otroški dodatek pa 14 °/o. Zato 
se je odbor strinjal z amandmajem predlagatelja zakonskega predloga. Inten- 
zivno izvajanje reforme na področju socialnega zavarovanja bo terjalo, povečane 
napore vseh činiteljev, ki sodelujejo v izvajanju zdravstvenega in invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja, kot tudi republiških upravnih in strokovnih organov 
na področju zdravstva in socialnega zavarovanja. 

Pristojni republiški upravni in strokovni organi morajo sinhronizirati akcije 
pri pripravi republiških predpisov na področju socialnega zavarovanja in otro- 
škega dodatka, za katerega je republika pooblaščena z zveznimi predpisi. Te 
predpise bi bilo treba sprejeti že v mesecu januarju 1967. 

Samoupravni organi komunalnih skupnosti in republiške skupnosti social- 
nega zavarovanja, ki so z zveznimi predpisi dobili pomembne pristojnosti na 
področju zdravstvenega zavarovanja, morajo nemudoma realizirati naloge, za 
katere so pooblaščeni. Med temi nalogami je izredno pomembna in odgovorna 
naloga določitev prispevka zavarovanih oseb k stroškom za posamezne oblike 
zdravstvenega varstva. Pri določanju participacije je treba izhajati s stališča, 
da mora biti participacija stimulativni, ne pa fiskalni instrument. Nujno je, da 
se v merilu republike uveljavi enoten koncept participacije, v nasprotnem pri- 
meru bi obstajali različni sistemi, ki bi med drugim imeli za posledico znatno 
povečanje administrativnega poslovanja v zdravstvenih zavodih. Zato je nujno, 
da skupščina Republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev v tesnem 
sodelovanju z Republiškim zdravstvenim centrom po temeljiti proučitvi čimprej 
odloči, za katere oblike zdravstvenega varstva participacija ne bi smela biti 
uvedena, oziroma za katere oblike in do kakšne meje naj se uvede. Ustrezne 
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sklepe mora skupščina čimprej sprejeti, ker morajo biti pogodbe z zdravstvenimi 
zavodi sklenjene do 1. februarja 1967, ob sklepanju pogodb pa morajo biti znane 
tudi že konkretne odločitve komunalnih skupnosti glede participacije. Posebno 
skrb je treba posvetiti vprašanju, ali naj bo participacija določena v odstotku 
od cene zdravstvene storitve ali v pavšalnem znesku ter vprašanju, katere kate- 
gorije zavarovancev oziroma vrste obolenj participacija ne bi smela zajeti. 

Samoupravni organi komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja naj v 
cilju racionalnejše potrošnje skrbno ocenijo utemeljenost in višino nekaterih 
vrst denarnih dajatev (potni stroški, pogrebnine, denarne pomoči za opremo 
novorojenčkov). Nevzdržno je, da denarno pomoč za opremo novorojenčka pre- 
jemajo v okviru komunalne skupnosti vsi zavarovanci v enaki višini, ne glede na 
njihov materialni položaj. Sicer pa je vprašljivo, ali ta pomoč in pogrebnina 
sploh sodi v okvir zdravstvenega zavarovanja. 

Čimprej je treba sprejeti potrebne ukrepe, da bi se v letu 1967 zagotovila 
smotrnejša organizacija zdravstvene službe. Pri realizaciji te naloge morajo 
zdravstvenim centrom in zdravstveni službi dati večjo podporo družbeno-poli- 
tične skupnosti in družbeno-politične organizacije. Upoštevati je namreč treba, 
da se na terenu že danes kaže močan odpor proti ukinjanju določenih zdravstve- 
nih kapacitet oziroma dejavnosti ter da bo realizacija posameznih ukrepov po- 
nekod povzročila politične probleme. Zaostriti je treba materialno odgovornost 
vseh tistih činitelj ev, ki se protivi jo strokovno in ekonomsko utemeljenim pred- 
logom glede smotrnejše organizacije zdravstvene službe. Ker naj skladi zdrav- 
stvenega zavarovanja v prihodnje financirajo le tiste dejavnosti, ki so strokovno 
in ekonomsko utemeljene, fizične in funkcionalne integracije zdravstvene službe 
pa ni možno uveljaviti preko noči, bo v nekaterih komunalnih skupnostih treba 
za leto 1967 skleniti najprej le začasne pogodbe (največ za pol leta). S skle- 
nitvijo začasnih pogodb bodo zdravstveni zavodi prisiljeni poiskati ustrezne 
rešitve za racionalnejšo delitev dela, izkoriščenost kapacitet, opreme in kadrov. 

Intenzivneje se je treba zavzeti za uveljavitev sistema dohodka v zdravstvu. 
Republiški upravni in strokovni organi bi morali problem financiranja zdrav- 
stvene službe hitreje reševati. Načela za financiranje zdravstvene službe morajo 
biti enotna, doseči pa je treba tudi objektivizacijo zdravstvenega dela in s tem 
primerljivost potrošnje istovrstnih zdravstvenih zavodov. 

Delovnim organizacijam morajo pri izvajanju njihovih nalog na področju 
zdravstvenega zavarovanja — zlasti v pogledu določanja, nadomestil do 30 dni —- 
nuditi potrebno pomoč Republiški sekretariat za delo, samoupravni organi in 
služba socialnega zavarovanja ter zdravstvena služba. S prenosom obveznosti 
izplačevanja nadomestil do 30 dni na delovne organizacije se bo hitreje razvi- 
jala medicina dela ob spoznanju, da je zdravje eden od elementov večje pro- 
duktivnosti. 

Prizadevanja za racionalnejšo potrošnjo sredstev, namenjenim za zdrav- 
stveno varstvo, ne bi -smela imeti za posledico poslabšanje kvalitete zdravstve- 
nega varstva. To stališče je treba upoštevati pri sklepanju pogodb in spremlja- 
nju izvajanja delovnih programov zdravstvenih zavodov. 

Izvajanje reforme na področju socialnega zavarovanja nujno terja, da se 
v republiškem merilu čimprej sprejme tudi program ukrepov, ki mora zajeti 
ne le službo socialnega zavarovanja, temveč tudi invalidsko-pokojninsko zava- 
rovanje. 

Realizacija omenjenih nalog in ukrepov bo omogočila usklajenost gibanja 
potrošnje na področju socialnega zavarovanja z družbenimi zmogljivostmi. 
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Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z amandmaji predlaga- 
telja in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije. 

St.: 190-6/66 
Ljubljana, 29. 12. 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — dodatno poročilo 
z dne 17. 12. 1966, št. 190-6/66. 

PREDLOG ODLOKA 
o finančnem programu za sofinanciranje prve in druge faze prve etape 

graditve Kliničnega centra v Ljubljani 

I 

S tem odlokom se ureja sofinanciranje prve in druge faze prve etape gra- 
ditve Kliničnega centra v Ljubljani. 

II 

Od skupne vrednosti investicijskih del po zakonu o nadaljnji etapni izgrad- 
nji Kliničnega centra v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 22-125/66) v znesku 
191 600 000 novih dinarjev pride na prvo in drugo fazo prve etape investicijskih 
del 177 110 000 novih dinarjev. 

Do 31. decembra 1965 je bilo že vplačano 26 300 000 novih dinarjev, tako da 
je treba zagotoviti še 150 810 000 novih dinarjev. 

. III 

V skladu z obveznostmi, določenimi v zakonu o nadaljnji etapni izgradnji 
Kliničnega centra v Ljubljani, bo SR Slovenija zagotovila 61 760 000 novih di- 
narjev, občine in investitor pa 89 050 000 novih dinarjev. 

Ta sredstva bodo zbrana v posameznih letih, in sicer: 

Novih dinarjev 
v letu 1967   24 000 000 
v letu 1968   42 000 000 
v letu 1969   50 960 000 
v letu 1970   33 850 000 

IV 

Sredstva, ki jih zagotovi SR Slovenija, se bodo izplačala v posameznih letih 
takole: 

Novih dinarjev 
v letu 1967   9 000 000 
v letu 1968    16800 000 
v letu 1969   18 960 000 
v letu 1970   17 000 000 
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Sredstva iz prejšnjega odstavka zagotovi SR Slovenija iz 1,5-odstotnega do- 
datnega davka od prometa blaga na drobno. Ta sredstva dobi investitor do vi- 
šine 60 °/o kot posojilo, 40 % pa kot dotacijo. 

Sredstva, ki jih dobi investitor kot posojilo:, se dajejo za 20 let in z 2-odstot- 
no obrestno mero. Posojilo se začne odplačevati v naslednjem letu po dograditvi. 

V 

Investicijska dela se bodo izvajala tako, da bo v prvi fazi v letih 1966 do 
1970 zgrajen posteljni objekt, v drugi fazi v letih 1967 do 1970 pa diagnostično 
terapevtski objekt. 

Podrobna razdelitev finančnih sredstev in del z roki za njihovo izvršitev je 
razvidna iz »Finančnega in terminskega plana graditve Kliničnega centra v 
Ljubljani«, -ki je sestavni del tega odloka. 

VI 

Financiranje tretje faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani 
bo urejeno s posebnim odlokom. 

VII 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita Republiški se- 
kretariat za zdravstvo in socialno varstvo ter Republiški sekretariat za finance. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predloži vsako leto in ob koncu inve- 
sticijskih del Skupščini SR Slovenije poročilo o izvrševanju tega finančnega 
programa. 

VIII 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Graditev kliničnega centra v Ljubljani je bila letos v juniju urejena z zako- 
nom o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani (Uradni list SRS, 
št. 22/66). Z njirn sta bila določena vsebina in obseg prve etape: graditev v 5 le- 
tih in 3 fazah, skupna investicijska vsota 191 600 000 N din ter končni efekt gra- 
ditje, tj. dograditev posteljnega objekta z 911 bolniškimi posteljami, diagnostič- 
no-terapevtskega objekta ter komunalno servisnih objektov in naprav za celo- 
ten klinični center. Zako je uredil razmerje med SR Slovenijo in občinami, ki 
financirajo graditev prve etape kliničnega centra, ter določil za nadaljnjo gradi- 
tev potrebna investicijska sredstva v višini 165 300 000 N din; ta se zagotovijo 
v skladu z dogovorjenimi in sprejetimi obveznostmi SR Slovenije in občin, in 
sicer tako, da bo SR Slovenija zagotovila 40 °/o, občine pa 60 °/o (občine na ob- 
močju mesta Ljubljane 30 %>, druge občine pa prav tako 30 fl/o). 

Zakon je predpisal, da se financiranje graditve posameznih faz prve etape 
uredi s posebnim aktom. Predloženi odlok o finančnem programu za sofinanci- 
ranje I. in II. faze prve etape graditve kliničnega centra v Ljubljani se zato 
predlaga v skladu z omenjeno določbo in ureja financiranje graditve prvih 
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dveh faz kliničnega centra v Ljubljani po osnovah in razmerjih, določenih v za- 
konu. 

Ker pomenita I. in II. faza prve etape graditve kliničnega centra — tj. 
posteljni objekt in diagnoistično-terapevtski objekt — strokovno in gradbeno- 
tehnično celoto, se urejata z enim, tj. s predloženim odlokom, financiranje III. 
faze prve etape graditve kliničnega centra pa bo urejeno s posebnim odlokom. 
Takšno rešitev terja okoliščina, da so akti občin sprejeti v višini sredstev, ki 
omogočajo graditev I. in II. faze. Zato bo odlok o financiranju III. faze predlo- 
žen glede republiške obveznosti šele takrat, ko bodo občine sprejele svoje obvez- 
nosti tudi za to fazo; obveznost republike za to fazo je 4 360 000 N din. 

Sredstva za sofinanciranje I. in II. faze prve etape bo SR Slovenija zagotovila 
iz 1,5-odstotnega dodatnega prometnega davka. 

Investicijska vrednost I. in II. faze prve etape znaša 177 110 000 N din. S tem 
je po odbitku investicijske vrednosti v znesku 14 490 000 N din, ki pride na pre- 
ostale objekte, usklađena po zakonu določena skupna investicijska vrednost prve 
etape graditve kliničnega centra v znesku 191 600 000 N din. 

V odloku je določena dinamika dotoka sredstev po posameznih letih in po 
odbitku že plačanih 26 300 000 N din. V skladu s tem se v točki III. odloka navaja 
skupna dinamika dotoka sredstev, v točki IV. pa obveznosti SR Slovenije, ki 
s tem pokriva svojo v 7. členu zakona določeno 40-odstotno obveznost. — V 
skladu z istim določilom zakona morajo občine iz 5. -člena zakona zagotoviti 
sredstva v višini 60 ®/o potreb in v ta namen sprejeti svoje akte. 

Z realizacijo vseh teh obveznosti, to je SR Slovenije v višini 61 760 000 N din 
in občine v višini 85 920 000 N din, ter s prispevkom Kliničnih bolnišnic Ljublja- 
na v višini 3 130 000 N din (z prispevkov za zgraditev nove ljubljanske bolnice 
in iz svojih virov) bi bilo zagotovljenih potrebnih 150 810 000 N din. 

Podrobna razdelitev finančnih sredstev in del z roki za njihovo izvršitev 
v posameznih letih se v skladu s 93. členom temeljnega zakona o financiranju 
družb en 0"politi čnih skupnosti ureja s »Finančnim in terminskim planom gra- 
ditve kliničnega centra v Ljubljani »Investicijskega zavoda za gradnjo kliničnega 
centra v Ljubljani«, ki kot sestavni del tega odloka dobiva svojo po zakonu 
predpisano obvezno veljavo. Ta način je pri graditvi dveh faz, prve etape 
kliničnega centra v Ljubljani nujen, ker spričo obsežnosti del in finančnih 
sredstev, ki se med seboj prepletajo tako po delih, letih in finančnih sredstvih, 
omogoča najbolj uspešno in učinkovito nadzorstvo nad graditvijo v posameznih 
fazah in pregled nad racionalno porabo odobrenih sredstev. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 65. seji dne 23. 12. 1966 razprav- 
ljal o amandmaju, ki sta ga k predlogu odloka o finančnem programu za sofi- 
nanciranje prve in druge faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani 
dala odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora in odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja z amandmajem k VI. točki, 
ki se glasi: 

»VI. 

»Financiranje tretje faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani 
bo urejeno s posebnim odlokom o finančnem programu. Predlog odloka predloži 
Skupščini SR Slovenije Izvršni svet najkasneje do 31. 12. 1967.« 
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POROČILA 

Zakonodaj no-p ra v na komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. decembra 1966 obravnavala predlog odloka o finančnem programu za sofi- 
nanciranje prve in druge faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je odlok predložen v skladu 
z določbo tretjega odstavka 7. člena zakona o nadaljnji etapni izgradnji klinične- 
ga centra v Ljubljani (Ur. 1. SFRJ, št. 22766), ki določa, da bo financiranje grad- 
nje posameznih faz prve etape graditve Kliničnega centra urejeno s posebnim 
aktom. 

Po določbah zakona o nadaljnji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljublja- 
ni sofinancirajo prvo etapo graditve kliničnega centra SR Sloveija ter v 5. členu 
citiranega zakona navedenih 26 občin po kriterijih iz 7. člena navedenega za- 
kona. V tej zvezi je bilo v komisiji postavljeno vprašanje, ali so občine v skladu 
s svojimi obveznostmi tudi sprejele ustrezne akte o sofinanciranju prve in druge 
faze prve etape graditve Kliničnega centra. Predstavnik Izvršnega sveta je ob 
tem pojasnil, da je 24 občin že sprejelo ustrezne akte, v preostalih dveh občinah 
pa šta akta tudi že pripravljena in se pričakuje, da bosta v kratkem sprejeta. 
Akti občin so usklajeni s sprejetimi obveznostmi in s predvideno dinamiko gra- 
ditve. 

Po navedenih ugotovitvah komisija k predlogu odloka ni imela načelnih 
pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila predloga odloka je komisija predlagala 
naslednje spremembe in dopolnitve: 

K I. točki: Besedilo se dopolni tako, da se glasi: »S tem odlokom se 
ureja sofinanciranje SR Slovenije za prvo in drugo fazo prve etape graditve 
Kliničnega centra v Ljubljani.« 

Predlagana, sprememba je potrebna zato, ker se s predlaganim odlokom o 
finančnem programu urejajo le vprašanja v zvezi z obveznostjo SR Slovenije 
za sofinanciranje prve in druge faze prve etape graditve kliničnega centra in ne 
gre obenem za urejanje sofinanciranja s strani občin — te namreč samostojno 
sprejmejo akte o finančnem programu za sofinanciranje v skladu s svojimi 
obveznostmi. 

K IV. točki : a) Besedilo drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi: 
»Sredstva iz prejšnjega odstavka, ki jih zagotovi SR Slovenija iz sredstev 
1,5 ®/o dodatnega davka od prometa blaga na drobno, se dajo investitorju, 
in sicer do višine 60'°/o kot posojilo, 40 Vo pa brez obveznosti vračanja.« 

b) Besedilo zadnjega odstavka se črta. 
Sprememba v drugem odstavku je redakcijskega značaja in je potrebna 

zaradi jasnosti določbe. Po prejšnjem besedilu ni bilo jasno, da SR Slovenija 
izpolni svoj del obveznosti s sredstvi, ki bodo zbrana kot dohodek republike 
od 1,5 »/o davka od prometa blaga na drobno; prejšnje besedilo bi bilo mo- 
goče razumeti tudi tako, da se ta davek že ob pobiranju odvaja za te namene 
neposredno. 

Določanje pogojev posojila v zadnjem odstavku ni v skladu s funkcijo in 
vsebino finančnega programa, prek katerega se financira gradnja objektov, ki 
traja več let. Naloga finančnega programa je, da določi dinamiko del ter vire in 
dinamiko financiranja, ne pa tudi medsebojna razmerja med financerjem in 
investitorjem. Zato je komisija že pri obravnavi predloga zakona o uvedbi do- 

38 
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datnega davka od prometa blaga na drobno na isti seji predlagala, da se nave- 
dena določba o pogojih posojila izloči iz besedila predlaganega odloka o finanč- 
nem programu in prenese na ustrezno mesto v besedilo navedenega zakona. 

K V. točki: V besedilu prvega odstavka se v drugi vrsti med besedi 
»fazi« in «v letih« vstavi besedilo: »prve etape graditve Kliničnega centra«; v 
tretji vrsti pa se med besedi »fazi« in «v letih« vstavita besedi »prve etape«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K VIII. točki : Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS.« 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 

nitvami strinjal in so tako* postale sestavni del predloga odloka. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

odloka s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

Št.: 402-75/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora je na seji 
dne 15. 12. 1966 obravnaval predlog odloka o finančnem programu za sofinanci- 
ranje prve in druge faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani, ki 
ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Odbor je predlog odloka v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi je odbor sprejel amandma zakonodajno-pravne komi- 

sije, k VI. točki predloga odloka pa predložil dopolnitev tako, da se VI. točka 
glasi: 

»Financiranje tretje faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani 
bo urejeno s finančnim programom, ki ga predloži Izvršni svet Skupščini SR Slo- 
venije najkasneje do 31. 12. 1967.« 

Odbor je predlagal dopolnitev zato, da bi se zagotovila kontinuiteta v grad- 
nji Kliničnega centra in da bi se pravočasno zagotovilo- sredstva, iz katerih se 
bo financiralo tretjo fazo prve etape. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal pravico, da se k amandmaju na- 
knadno izjavi. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme predlog skupaj z amandmaji, ki sta jih predložila zakonodajno-prav- 
na komisija in odbor. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Vido Vajd-Puncer. 

St.: 402-75/66 
Ljubljana, dne 15. 12. 1966 

Začasni odbor za proučitev delovanja sistema financiranja družbeno-poli- 
tičnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ je na seji dne 15. 12. 1966 obrav- 
naval in sklepal o predlogu odloka o finančnem programu za sofinanciranje I. in 
II. faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet. 
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Odbor je ugotovil, da temelji predlagani odlok na 7. členu zakona o nadalj- 
nji etapni izgradnji kliničnega centra v Ljubljani. Predlagani odlok ureja finan- 
ciranje dejansko glavni del celotne investicije. Financiranje tretje faze, ki zah- 
teva še 14 milj. dinarjev, še ni urejeno, ker posamezne občine še niso uredile 
vprašanj sofinanciranja, vendar je pričakovati, da bodo vse občine sprejele 
ustrezne odloke do konca leta. Odbor nadalje ugotavlja, da nastopa tudi inve^ 
stitor kot sofinancer, kar prvotno ni bilo predvideno. Klinične bolnice so namreč 
angažirale svoja sredstva, ki jih imajo zbrana bodisi kot darila občanov in or- 
ganizacij, bodisi kot darilo britanske letalske družbe, ki je prispevala 70 milijo- 
nov din ob priliki nesreče britanskega letana na Brniku. 

Odbor meni, da je taka odločitev kliničnih bolnic umestna in pravilna. 
Pri obravnavanju o podrobnostih je odbor sprejel amandmaje, ki jih je 

predlagala zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije k naslovu 
predloga odloka in k odstavkom I., IV., V. in VIII. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme predlog 
odloka v predloženem besedilu z amandmaji zakonodajno-pravne komisije, ki 
jih je predstavnik predlagatelja že sprejel. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Evgena Goljo. 

St.: 402-75/66 
Ljubljana, 15. 12. 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
17. decembra 1966 obravnavala amandma, ki ga je k VI. točki odloka o finanč- 
nem programu za sofinanciranje prve in druge faze prve etape gradnje Klinič- 
nega centra v Ljubljani na svoji seji dne 15. decembra 1966 sprejel odbor za 
družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora. 

Komisija k predlaganemu amandmaju ni imela pripomb, predlagala pa je, 
da se zaradi večje preciznosti besedilo1 amandmaja dopolni tako, da se glasi: 

»Financiranje tretje faze prve etape graditve Kliničnega centra v Ljubljani 
bo urejeno s posebnim odlokom o finančnem programu. Predlog odloka pedloži 
Izvršni svet Skupščini SR Slovenije najkasneje do 31. decembra 1967.-« 

Predstavnik Izvršnega sveta si je pridržal izjavo o amandmaju in o dopol- 
nitvi njegovega besedila. 

Št..: 402-75/66 
Ljubljana, 17. 12. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o vodnem prispevku za leto 1967 

1. člen 

Vodni prispevek za izkoriščeno ali uporabljeno vodo plačajo v letu 1967: 
1. delovne in druge organizacije, ki proizvajajo električno energijo, od kWh 

pridobljene električne energije: 
a) termoelektrarne — po 0,0015 N din; 
b) hidroelektrarne — po 0,0020 N din; 

S8* 
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c) druge delovne organizacije — od kVVh pridobljene električne energije 
v lastni termoelektrarni ali v lastni hidroelektrarni — po 0,0020 N din. 

2. Delovne in druge organizacije, ki opravljajo industrijsko, rudarsko, ko- 
munalno (razen vodovodov) ali obrtno dejavnost, ter civilne pravne osebe in 
občani, ki opravljajo obrtne ali druge podobne dejavnosti — po količini m3 izko- 
riščene ali uporabljene vode: 

Za letno 
količino vode 

nad do 
Znaša vodni prispevek letno (v 000 m3) 

0 200 0,30 N din/m3 

200- 500 60 000 N din + 0,15 N din/m3 od presežka 200— 500 
500 1 000 105 000 N din + 0,09 N din/m3 od presežka 500— 1 000 

1 000 2 000 150 000 N din + 0,05 N din/m3 od presežka 1000— 2 000 
2 000 10 000 200 000 N din + 0,04 N din/m3 od presežka 2000—10 000 

10 000 in več 520 000 N din + 0,03 N din/m3 od presežka nad 10 000 

Če delovna ali druga organizacija, ki ni našteta v prvem odstavku te točke, 
opravlja kot postransko dejavnost katero od dejavnosti iz prvega odstavka, pla- 
čuje vodni prispevek po prvem odstavku od vode, izkoriščene ali uporabljene, 
v tej dejavnosti. 

3. Delovne organizacije, ki opravljajo dejavnost komunalnih vodovodov — 
po 0,05 N din od m3 izkoriščene ali uporabljene vode, razen v primerih iz dru- 
gega odstavka 71. člena temeljnega zakona o vodah (Uradni list SFRJ, št. 13- 
262/65). 

4. Delovne in druge organizacije, ki izkoriščajo vodo za pogon mlinov, žag 
in podobnih vodosilnih naprav, plačujejo vodni prispevek — po 0.01 N din od m3 

izkoriščene vode. 
2. člen 

Občani, ki plačujejo prispevek iz osebnega dohodka od kmetijstva, plačujejo 
v letu 1967 namesto vodnega prispevka za izkoriščeno ali uporabljeno vodo na 
1 Vo povečano stopnjo prispevka iz osebnega dohodka od kmetijstva. Na ta 
način zbrana sredstva se vplačujejo v Vodni sklad SRS. 

Povečane stopnje prispevka po prejšnjem odstavku ne plačujejo občani od 
katastrskega dohodka zemljišč v četrtem proizvodnem okolišu in tudi ne od 
katastrskega dohodka zemljišč, za katera plačujejo Odškodnino po določbah 
prve do tretje točke 87. člena temeljnega zakona.o vodah. 

3. člen 

V letu 1967 so oproščeni plačila vodnega prispevka za izkoriščeno ah upo- 
rabljeno vodo: 

a) premogovniki; 
b) klavnice in podjetja za predelovanje in konserviranje mesa; 
c) podjetja za pridelovanje in konserviranje mleka in jajc; 
č) občani za pogon vodnih mlinov, žag in podobnih vodosilnih naprav. 

4. člen 

Za onesnaženo vodo, ki jo delovne organizacije, civilne pravne oseben in 
občani pri opravljanju svoje gospodarske dejavnosti izpustijo v vodne tokove 
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ali druge zbiralnike, plačujejo v letu 1967 organizacije, civilne pravne osebe in 
občani vodni prispevek po količini m3 izpuščene onesnažene vode in stopnji 
njene onesnaženosti izraženo v enotah (populacijskih ekvivalentih), in sicer: 

Za število enot 
  Znaša vodni prispevek letno (v 000 E) 
nad do 

0 1 10,>00 Ndin/E 
1 5 10 000 N din + 9,00 N din/E od presežka 1— 5 
5 10 46 000 N din + 4,00 N din/E od presežka 5— 10 

10 50 66 000 N din + 1,00 N din/E od presežka 10— 50 
50 100 106 000 N din + 0,50 Ndin/E od presežka 50—100 

100 300 131 000 N din + 0,40 N din/E od presežka 100—300 
300 in več 211 000 N din + 0,30 N din/E od presežka nad 300 

Način obračunavanja količine onesnažene vode in stopnje njene onesnaže- 
nosti v enote iz prejšnjega odstavka predpiše republiški sekretariat za urba- 
nizem. 

5. člen 

Vodni prispevek je dohodek Vodnega sklada SR Slovenije; vplačuje se na 
njegov žiro račun. 

6. člen 

Zavezanci iz 1., 3. in 4. točke 1. člena tega zakona, ki ugotavljajo količino 
pridobljene električne energije oziroma količino izkoriščane ali uporabljene vode 
s tehnično merilno napravo, obračunavajo in plačujejo' vodni prispevek mesečno 
za nazaj, najkasneje do' 25. v mesecu. 

Drugi zavezanci iz 1. člena (zavezanci iz 1., 3. in 4. točke, ki nimajo merilnih 
naprav ter zavezanci iz 2. točke) in zavezanci iz 4. člena tega zakona priglasijo 
najpozneje do 31. januarja 1968 količino pridobljene električne energije, koli- 
čino izkoriščene aH uporabljene vode oziroma količino izpuščene onesnažene 
vode Zavodu za vodno gospodarstvo SRS, ki izda odločbo o odmeri vodnega 
prispevka. Zoper odločbo o odmeri vodnega prispevka je dovoljena pritožba. 

Zavezanci navedeni v drugem odstavku tega člena plačujejo mesečno akon- 
tacijo do 25. v mesecu za nazaj. Mesečna akontacija znaša eno dvanajstino zne- 
ska, ki se dobi tako, da se na količine v letu 1966 pridobljene električne energije, 
uporabljene ah izkoriščene vode oziroma onesnažene vode uporabi višina vod- 
nega prispevka (tarifa) kot je predpisana s. tem zakonom. Zavezancem, ki v letu 
1966 niso plačevali vodnega prispevka, določi višino mesečne akontacije Zavod 
za vodno gospodarstvo SRS z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Srednjeročni plan vodnega sklada — potrebna sredstva v letu 1967 
Srednjeročni plan vodnega sklada predvideva, da bo potrebno v obdobju 

1966—1970 vložiti letno v vzdrževanje varstvenih objektov in naprav, dalje v 
novogradnje ter študije, projekte in raziskave skupno 50 000 000 N din. 
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Podrobnejša delitev sredstev naj bi bila naslednja: 

a) vzdrževanje   
b) investicije  
c) študije, raziskave in projekti . 
d) rezerva in stroški sklada . . 

21 000 000 N din 
23 000 000 N din 

4 300 000 N din 
1 700 000 N din 

SKUPAJ . 50 000 000 N din 

Na področju investicij bo pretežni del sredstev vložen v nove regulacijske 
objekte (N din 15 200 000), manjši -del bo služil za nadaljevanje politike inter- 
veniranja na področju izgradnje čistilnih naprav (N din 6 000 000), ostalo (N din 
1 800 000) pa za novogradnje v hudourniških področjih. V glavnem gre pri vseh 
investicijah za nadaljevanje del iz leta 1966, koncentrirana na kritičnih območjih' 
Vsa skladova sredstva so na teh področjih vezana na lokalno soudeležbo. 

Z zakonom o vodnem prispevku za leto 1966 so bila planirana sredstva v 
višini N din 36 900 000. Na podlagi izdanih akontacijskih odločb vodnim zave- 
zancem pa ugotavljamo, da bo- nastopil v letu 1966 izpad sredstev. Namesto 
planiranih 36 900 000 N din se bo predvidoma zbralo v vodnem skladu iz. tega 
naslova le okoli 33 000 000 N din (izpad količine uporabljene vode v višini okoli 
30 milij. m3 po podatkih statistike). Dodatno k tem sredstvom bo sklad razpo- 
lagal v tem letu še z okoli 2 000 000 N din iz naslova 2 °/o prometnega davka, 
skupno torej 53 000 000 N din. 

Ker se v letu 1967 ukinja 2 9/o prometni davek za poplave, iz predlaganega 
1,5 °/o prometnega davka (za infrastrukturo) pa ni izgledov in možnosti za do- 
delitev sredstev vodnemu skladu, bo v omenjenem letu razpolagal le s sredstvi 
vodnega prispevka. Pri tem seveda nastopa razlika med planom vodnega sklada 
in sredstvi vodnega prispevka v višini N din 17 000 000. 

Kritje razlike oziroma zagotovitev planiranih (in v večji meri z lokalnimi 
viri dogovorjenih) del je možno: 

a) z višjo soudeležbo lokalnih interesentov; 
b) z uvedbo krajevnega samoprispevka (predvsem v Celju in Prekmurju); 
c) z razširitvijo kroga zavezancev; 
d) z obremenitvijo osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, kot to dovo- 

ljuje temeljni zakon o vodah; 
e) s povečanjem vodnega prispevka iz leta 1966. 
Možnosti za realizacijo gornjih predpostavk so naslednje: 
Ad a) 
2e v sedanji praksi vodnega sklada se investicijska sredstva obogatijo s 

sredstvi neposrednih in posrednih koristnikov in sicer v odnosu 3:1 do 1:1. 
Tudi prostovoljno delo, in sicer v Prekmurju, prispeva k hitrejši realizaciji del. 

Tudi krog zainteresiranih je pri novih delih relativno majhen. Ce hočemo, in 
in to moramo, zbrati še več dodatnih sredstev, potem bo potrebno, da bo Vodni 

2. Viri financiranja 
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sklad iskal soudeležbo pri financiranju vzdrževanja varstvenih objektov in na- 
prav. S tem se krog zainteresiranih razširi na vso Slovenijo — in ne samo na 
kritična območja — s tem je seveda podanih več možnosti za dodatna sredstva. 

Ad b) 
Vezanje sredstev gospodarskih in drugih organizacij za izgradnjo varstvenih 

objektov, pomeni posredno vezanje sredstev občanov. 
Dalje, na vseh kritičnih območjih se uvaja plačilo odškodnin, ki marsikje 

ne zajema le kmetovalce, ampak tudi širši krog prebivalcev. Uvajanje še do- 
datnih obremenitev občanov v obliki krajevnega samoprispevka, bi pomenilo 
za nekatere prebivalce že tretjo vrsto obremenitve za iste namene. Ne smemo 
tudi pozabiti, da obstoja vrsta lokalnih problemov, ki jih plan vodnega sklada ne 
upošteva, zahtevajo pa ti problemi, gledano iz lokalnih interesov, hitre rešitve. 
Zato bo nujno potrebno zbrati lokalna sredstva, tudi s krajevnim samopri- 
spevkom. 

Ad c) 
Temeljni zakon dopušča, da za izkoriščeno ali uporabljeno vodo poleg 

organizacij, ki proizvajajo električno energijo, plačujejo vodni prispevek delovne 
in druge organizacije, ki opravljajo industrijsko, rudarsko, komunalno' in obrtno 
dejavnost, ter civilne pravne osebe in občani, ki opravljajo' obrtne ali druge 
podobne dejavnosti. Potrošnikov vode je seveda več. Tako- ni po temeljnem 
zakonu možno upoštevati: gostinstva, trgovine, gradbeništva, prometa, gozdar- 
stva, kmetijstva (družbeni sektor) itd. Z republiškim zakonom ni možno raz- 
širiti krog zavezancev še na ostale panoge, kot celote. Menimo pa, da so posa- 
mezne enote, ki znotraj teh panog opravljajo industrijsko ali drugo' dejavnost 
(postranska dejavnost), po temeljnem zakonu dolžne plačati prispevek. Po 
grobih cenitvah bi tako dodatno zbrali okoli 500 000 N din. 

Ad d) 
Po temeljnem zakonu o vodah imajo republike možnost, da pod naslovom 

vodnega prispevka predpišejo plačilo večjega prispevka od osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti. V zakonu za 1. 1966 Slovenija tega pooblastila ni izko- 
ristila. Ostale republike so in sicer v višini 2 "/o od katastrskega dohodka. Glede 
na položaj kmetijstva po reformi in veliko pomanjkanje sredstev za vodno gospo- 
darstvo smo mnenja, da bi tudi Slovenija v letu 1967 (in naprej) obremenila 
dodatni katastrski dohodek in sicer v višini 1 %>. V masi sredstev to predstavlja 
okoli 2 200 000 N din (po izvzetju četrtega proizvodnega okoliša in upoštevajoč 
oprostitve za tiste, ki že plačujejo' odškodnino vodnim skupnostim). 

Ad e) 

Nadaljnje izvajanje gospodarske reforme nujno terja stabilizacijo — po- 
sebno še pri obremenjevanju gospodarstva. Vsako povečanje vodnega prispevka 
bi v tej situaciji, kljub velikim potrebam, imelo dokaj negativen učinek. Zato 
menimo, da v tej obliki ni v letu 1967 realno niti možno iskati dodatna sredstva 
za realizacijo planiranih del varstvenih objektov in naprav. 

3. Dohodki vodnega sklada v letu 1967 — konstrukcija 

Osnovna konstrukcija dohodka vodnega sklada v letu 1967 bi bila po pred- 
logu zakona naslednja: 
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a) hidroenergija in termoenergija  6 500 000 N din 
b) izkoriščena ali uporabljena voda v industriji . . 14 700 000 N din 
c) izkoriščena ali uporabljena voda v gospodinjstvu in 

za javne potrebe  1 300 000 N din 
d) izpuščena onesnažena voda  10 500 000 N din 
e) katastrski dohodek od kmetijske dejavnosti . . 2 200 000 N din 
f) razširitev kroga zavezancev    500 000 N din 

SKUPAJ    35 700 000 N din 

4. Problem prijavljanja in izdaje odločbe 

V letu 1966 so izdali odločbe upravni organi občinskih skupščin. Predloge 
so izdelale vodne skupnosti, kljub temeljiti pripravi pa izdajanje odločb ni 
potekalo dobro. Nastale so precejšnje zakasnitve — po drugi strani pa so nastali 
izpadi. 

Zavod za vodno gospodarstvo' SRS postane z zakonom o Zavodu za vodno 
gospodarstvo SRS si. 1. 1967 upravni organ pod nadzorstvom Republiškega 
sekretariata za urbanizem. Predlagamo, da prevzame zavod izdajo odločb rednim 
zavezancem, s tem, da ostane republiški sekretariat še v nadaljnje prvostopenj- 
ski organ. 

5. Usklajevanje z ostalimi republikami 

Po podatkih, s katerimi razpolagamo, ostale republike ne predvidevajo bi- 
stvenega zvišanja ali znižanja vodnega prispevka v letu 1967. Probleme sredstev 
za investicije v vodnem gospodarstvu nameravajo reševati s sredstvi iz 1,5 %> 
prometnega davka. Po podatkih bodo ostale republike iz tega vira namenile za 
vodno gospodarstvo 30 do 100 %. 

6. Določila predloga zakona 

Prvi člen navaja višino vodnega prispevka za izkoriščeno ali uporabljeno 
vodo za posamezne vrste gospodarskih in komunalnih dejavnosti in za posa- 
mezne kategorizacije. 

Drugi člen na novo uvaja dodatni prispevek iz osebnega dohodka od kme- 
tijstva z olajšavami. 

Tretji člen podaja olajšave, ki so prevzete iz leta 1966. 
Četrti člen uvaja višino prispevka za izpuščanje onesnažene vode. Navodila 

navedena v drugem odstavku bodo predpisana ista kot v letu 1966. 
Ostali členi uvajajo način plačevanja. Zavod za vodno gospodarstvo SRS se 

pooblašča za izdajo odločb. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1967, 
ki ga je Skupščini SRS predložil Izvršni svet. 

Po določbi 74. člena temeljnega zakona o vodah (Uradni list SFRJ, št. 13/65) 
predpisuje višino vodnega prispevka republika; vodni prispevek se predpiše 
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pred začetkom leta, za katero naj se plačuje. Predlagani zakon je glede na to 
potreben zaradi pravočasne določitve višine vodnega prispevka na območju SR 
Slovenije za leto 1967 ter zaradi ureditve s tem povezanih vprašanj (oprostitve 
od plačevanja; določitev organa, pristojnega za odmero prispevka; način pla- 
čevanja). 

Po ugotovitvah komisije predlagani zakon določa za leto 1967 vodni pri- 
spevek v bistvu na enakih osnovah kot so bile določene z zakonom o vodnem 
prispevku za leto 1966, v glavnem na enak način kot za leto 1966 pa rešuje 
tudi druga vprašanja. Pomembnejši spremembi v primerjavi z ureditvijo v letu 
1966 predstavljata razširitev kroga zavezancev za plačevanje vodnega prispevka 
in določitev organa, ki izdaja odločbe o odmeri vodnega prispevka oziroma o 
višini mesečne akontacije. 

Komisija je ugotovila, da je določba 2. člena, s katero se obveznost plače- 
vanja prispevka razširja na občane, ki plačujejo prispevek iz osebnega, dohodka 
od kmetijstva ter je na specifičen način določena višina tega prispevka — ute^ 
meljena v določbi drugega odstavka 69. člena temeljnega zakona o vodah. Zvezni 
zakon daje republikam pravico, da lahko s svojimi predpisi določijo, da pla- 
čujejo občani, ki plačujejo prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejav- 
nosti, namesto vodnega prispevka večji prispevek iz osebnega dohodka, s ka- 
terim se ustvarjajo sredstva za namene, za katere se uporablja vodni prispevek. 

Tudi zoper določitev Zavoda za vodno gospodarstvo SRS kot organa, ki 
izdaja odločbe o odmeri vodnega prispevka in o< višini mesečne akontacije 
(6. člen zakonskega predloga) komisija ni imela načelnih pomislekov. Ugotovila 
je, da določba drugega odstavka 77. člena temeljnega zakona o vodah, po* kateri 
se vodni prispevek pobira skladno si predpisi o pobiranju prispevkov družbeno- 
političnih skupnosti, ne predstavlja ovire za tako rešitev. Odmerjanje prispevka 
in izdajanje odločb je namreč razumeti širše kot samo pobiranje prispevka, 
pa še v tem smislu gre le za skladnost ravnanja, ne pa za povsem enak način 
pobiranja. Poleg tega lahko republiški zakon navedeno normo zveznega temelj- 
nega zakona še nadalje konkretizira, kar izhaja iz narave temeljnega zakona 
samega, pa tudi izrecno iz določbe tretjega odstavka 77. člena temeljnega zakona 
o vodah. Pristojnost republiškega upravnega organa je v tem primeru tembolj 
utemeljena, ker je vodni prispevek dohodek republiškega vo'dnega sklada. Po 
ugotovitvah komisije tako ureditev omogoča tudi zakon o splošnem upravnem 
postopku (Ur. 1. SFRJ, št. 18/65). Ker je Zavod za vodno gospodarstvo SRS 
upravni organ pod nadzorstvom republiškega sekretariata za urbanizem, ni ovire 
za to, da kot drugostopni organ pri reševanju pritožb nastopa Republiški sekre- 
tariat za urbanizem (227. člen zakona o splošnem upravnem postopku). 

V podrobnostih je komisija obravnavala zakonski predlog vključno z 
amandmaji, ki so bili sprejeti na seji odbora za urbanizem, stanovanjsko iz- 
gradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora dne 13. decembra 1966, ter 
je k posameznim določbam predlagala še naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 2. členu: a) Z amandmajem odbora za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora spremenjeno besedilo dru- 
gega odstavka se dopolni tako, da se glasi: »od dela katastrskega dohodka 
zemljišč, ki so oproščena prispevka iz osebnega dohodka od kmetijstva«. 

b) V besedilu novega tretjega odstavka se besedilo: »opravijo finančni 
organi« nadomesti z besedilom: »opravi pristojni občinski upravni organ za 
finance«. 
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Obe dopolnitvi sta redakcijskega značaja in sta potrebni zaradi preciznosti 
predlaganih določb. 

K 5. in 6. členu: a) Z amandmajem odbora za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora dodano besedilo novega 
drugega odstavka 5. člena se prenese kot nov prvi odstavek v 6. člen ter se 
dopolni tako, da se glasi: 

»Vodni prispevek po tem zakonu se plačuje za čas od 1. januarja 1967 do 
31. decembra 1967.« 

Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 6. člena postanejo drugi, 
tretji, četrti in peti odstavek 6. člena. 

b) Na koncu četrtega odstavka 6. člena (prvotni tretji odstavek) se črta pika 
in doda besedilo: »na republiški sekretariat za urbanizem.« 

Določba novega drugega stavka 5. člena zakonskega predloga ne bi imela 
v predlaganem besedilu nobenega pomena in bi bila celo v nasprotju z določ- 
bami o plačevanju prispevka po 6. členu zakonskega predloga, iz katerega izhaja, 
da se plačuje prispevek za nazaj in da se po drugem odstavku 6. člena opravi 
končna odmera šele v naslednjem letu. Šele če se predlagana določba dopolni 
tako, da se v njej pove, za kateri čas se plačuje vodni prispevek pO' tem zakonu, 
ima svoj smisel in ne prihaja v nasprotje z drugimi določbami zakonskega pred- 
loga. Vendar pa taka določba ne sodi v 5. člen, temveč v 6. člen, ki vsebuje 
določbe o odmerjanju in plačevanju vodnega prispevka. 

Komisija meni, da gre v primerih iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena 
(prej drugi in tretji odstavek) za primere enake narave in za pritožbo na isti 
drugostopni organ ter je zato treba uveljaviti glede pritožbe enako rešitev v 
obeh primerih. 

K novemu 7. členu: Besedilo novega člena, ki ga je predlagal odbor 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora, 
se dopolni tako, da se začetek besedila glasi: »Dokončno odmero vodnega pri- 
spevka za lek> 1966 opravi in določbo.. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi preciznosti pred- 
laganega besedila. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

Št.: 420-13/66 
Ljubljana, dne 14. 12. 1966 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republi- 
škega zbora Skupščine SR Slovenije je na 27. seji, dne 13. 12. 1966 razpravljal 
o predlogu zakona o vodnem prispevku za leto 1967. 

Predlog ureja način plačevanja vodnega prispevka v letu 1967 na podoben 
način, kot je veljal v letu 1966. Delovne organizacije so obremenjene z istimi 
stopnjami kot v letu 1966. Spremembe v letu 1967 so v glavnem tele: 

—• Stranske dejavnosti tistih delovnih organizacij, ki so sicer po temeljnem 
zakonu oproščene plačila vodnega prispevka (gozdarstvo, gradbeništvo), niso 
oproščene plačila vodnega prispevka za izkoriščeno ali uporabljeno vodo, če 
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ima predmet poslovanja teh dejavnosti industrijski značaj (na primer: izdelava 
betonskih izdelkov pri gradbenih podjetjih itd.). 

— Občani, ki plačujejo prispevek iz osebnega dohodka od kmetijstva, pla- 
čujejo v letu 1967 vodni prispevek. 

—■ V letu 1967 je spremenjen režim izdajanja odločb o vodnem prispevku. 
Ta naloga se prenese od občinskih upravnih organov na Zavod za vodno gospo- 
darstvo SRS. 

Člani odbora so se v splošnem delu razprave strinjali s spremembami, ki 
jih uvaja zakon o vodnem prispevku za leto 1967. Glede oprostitve vodnega pri- 
spevka so nekateri člani predlagali, da naj se komunalne organizacije, ki upo- 
rabljajo vode za »komunalno higieno« (čiščenje ulic, zalivanje zelenic itd.) 
oproste plačila vodnega prispevka. Čeprav prispevek teh organizacij ne pred- 
stavlja znatnega vira dohodka vodnega sklada, je večina članov odbora odklonila 
ta predlog iz dveh razlogov: 

— V letu 1966 plačilo prispevka komunalnim organizacijam ni povzročalo 
bistvenih problemov; 

— razširitev števila tistih organizacij, ki naj bodo oproščene vodnega pri- 
spevka, lahko povzroči, da se bodo pojavljale vedno nove zahteve po opro- 
stitvah. Težnja mora biti prav nasprotna. Prevladovati morajo ekonomska na- 
čela, po katerih vsie organizacije poslujejo v enakih pogojih. 

Pra,v tako je odbor odklonil predlog, da naj se prispevek za izkoriščeno in 
uporabljeno vodo, ki ga plačujejo občani, ki plačujejo prispevek iz osebnega 
dohodka od kmetijstva, poveča na 2 %>.• Glavni razlog za tako stališče odbora 
je bilo mnenje, da naj občine tudi z davčno politiko podpirajo interes družbe, 
da se zasebna kmetijska proizvodnja modernizira in poveča njena proizvodnja. 

V načelni obravnavi so se vsi člani odbora strinjali, da naj se predlog 
zakona o vodnem prispevku za leto 1967 sprejme. 

V obravnavi posameznih členov je odbor sprejel naslednje spremembe in 
dopolnitve: 

k 2. členu: — a) V drugem odstavku se za besedo »občani« črta bese- 
dilo »od katastrskega dohodka zemljišč v IV. proizvodnem okolišu« in nadomesti 
z besedilom: »od dela katastrskega dohodka, ki je oproščen prispevka iz oseb- 
nega dohodka od kmetijstva.« 

Občani — zavezanci plačevanja vodnega prispevka naj plačujejo vodni pri- 
spevek le od tistega dela katastrskega dohodka, ki ni oproščen prispevka iz 
osebnega dohodka od kmetijstva, ne glede na proizvodni okoliš. S tem amand- 
majem se krog zavezancev sicer zmanjšuje, je pa logična posledica določil prvega 
odstavka 2. člena, ki določa, da so zavezanci — občani, ki plačujejo prispevek 
iz osebnega dohodka od kmetijstva. 

b) Doda se nov tretji odstavek: »Odmero povečane stopnje prispevka po 
prvem odstavku opravijo finančni organi po enakem postopku in hkrati z od- 
mero prispevka iz osebnega dohodka od kmetijstva.« 

Določilo o načinu odmere je potrebno, ker je ta v teh primerih drugačna, 
kot za ostale prispevne zavezance. 

K 3. členu: — V celoti se črta besedilo točk b) in c). 
Oprostitve plačila vodnega prispevka za izkoriščeno ah uporabljeno vodo 

za klavnice in za podjetja za predelovanje in konserviranje mesa ter za pod- 
jetja za predelovanje in konserviranje mleka in jajc, je bilo umestno že v letu 
1966, ko so bile cene takoj po gospodarski reformi za te proizvode nizko plafo- 



604 Priloge 

nirane. Ker se je ekonomski položaj teh podjetij že v letu 1966 bistveno izboljšal, 
ni več vzroka za nadaljnje oprostitve. 

K 5. členu: — Na koncu 5. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: 
»Vodni prispevek se plačuje od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1967.« 

Dopolnilo je potrebno zaradi tega, ker se mora zakon uporabljati že od 
1. 1. 1967 dalje, ne glede na morebitni kasnejši datum izstavitve odločb o vod- 
nem prispevku. 

K 6. členu : — a) Na koncu drugega odstavka se za besedo »pritožba« 
četa pika in doda besedilo: »na republiški sekretariat za urbanizem.« 

Ker je instančni pritožbeni organ Republiški sekretariat za urbanizem, 
mora biti v zakonu naveden. 

b) Za tretjim odstavkom naj se doda nov četrti odstavek: 
»Pritožua zoper odločbo o določitvi mesečne akontacije za vodni prispevek 

po tretjem stavku prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve odločbe.« 
Pritožbeni postopek ne more biti vzrok odlaganja plačila vodnega pri- 

spevka. 
Za 6. členom se doda nov 7. člen, ki se glasi: 
»Dokončno odmero vodnega prispevka in odločbo o dokončni odmeri vod- 

nega prispevka za leto 1966 (tretji odstavek 4. člena zakona o vodnem pri- 
spevku za leto 1966, Uradni list SRS, št. 36-369/65) izda Zavod za vodno gospo-, 
darstvo SRS«. 

2e izdajanje odločb v letu 1966 je pokazalo, da občine niso za to nalogo 
zainteresirane. Izdajanje končnih odločb bi se močno zavleklo, čeprav morajo 
biti izdane pred izdelavo zaključnih računov gospodarskih organizacij. To do- 
polnilo je utemeljeno predvsem s tem, ker bo izdaja dokončnih odločb preko 
Zavoda za vodno gospodarstvo cenejša, strokovno pravilnejša in hitrejša, kot 
če se to delo prepusti občinam. 

K 7. členu: — 7. člen postane 8. člen. Besedilo: »osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS« se spremeni in se glasi: »1. januarja 1967.« 

Zakon stopi v veljavo 1. 1. 1967, v Uradnem listu SRS pa bo predvidoma 
objavljen šele konec leta. 

Predstavnik Izvršnega sveta je vse amandmaje sprejel, le k amandmaju k 
3. členu si je pridržal pravico kasnejše odločitve. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona o vodnem 
prispevku za leto 1967 ob upoštevanju dopolnitev in sprememb kot so navedene 
v tem poročilu. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Janka Markiča. 

Št.: 420-13/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije je na seji dne 14. decembra 1966 obravnaval predlog 
zakona o vodnem prispevku za leto 1967, ki ga je Skupščini poslal v obravnavo 
Izvršni svet. 

Zakonski predlog je obrazložil predstavnik Izvršnega sveta. 
V načelni obravnavi odbor ni imel pripomb k zakonskemu predlogu. 
V podrobni obravnavi se je odbor strinjal s pripombami odbora za urba- 

nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora in sicer: 
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k 2. členu: V 2. odstavku se za besedo »občani« črta besedilo: »od kata- 
strskega dohodka zemljišč v IV. proizvodnem okolišu« in nadomesti z besedilom: 
»od dela katastrskega dohodka, ki je oproščen prispevka iz osebnega dohodka 
od kmetijstva«. 

Občani — zavezanci plačevanja vodnega prispevka naj plačujejo vodni pri- 
spevek le od tistega dela katastrskega dohodka, ki ni oproščen prispevka iz 
osebnega dohodka od kmetijstva, ne glede na proizvodni okoliš. S tem amand- 
majem se krog zavezancev sicer zmanjšuje, je pa logična posledica določil 1. od- 
stavka 2. člena, ki določa, da so zavezanci — občani, ki plačujejo prispevek iz 
osebnega dohodka od kmetijstva. 

Doda se nov 3. odstavek: »Odmero povečane stopnje prispevka po 1. od- 
stavku opravijo finančni organi po enakem postopku in hkrati z odmero pri- 
spevka iz osebnega dohodka od kmetijstva«. 

Določilo O' načinu odmere je potrebno, ker je ta v teh primerih drugačen, 
kot za ostale prispevke zavezancev. 

k 3. členu: V celoti se črta besedilo točk b) in c). 
Oprostitve plačila vodnega prispevka za izkoriščeno ah uporabljeno' vodo 

za klavnice in podjetja za predelovanje in konserviranje mesa ter za podjetja 
za predelovanje in konserviranje mleka in jajc je bilo umestno še v letu 1966, 
ko so bile cene takoj po gospodarski reformi za te proizvode nizko plafonirane. 
Ker se je ekonomski položaj teh podjetij že v letu 1966 bistveno izboljšal, ni več 
vzroka za nadaljnje oprostitve. 

k 5. členu : Na koncu 5. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Vodni 
prispevek se plačuje od 1. 1. 1967 do 31. 12. 1967«. 

Dopolnilo je potrebno zaradi tega, ker se mora zakon uporabljati že od 
1. 1. 1967 dalje, ne glede na morebitni kasnejši datum izstavitve odločb o vod- 
nem prispevku. 

k 6. členu: Na koncu 2. ostavka se za besedo »pritožba« črta pika in 
doda besedilo: »na Republiški sekretariat za urbanizem«. 

Ker je instančni pritožbeni organ Republiški sekretariat za urbanizem, mora 
biti v zakonu naveden. 

Za 3. odstavkom naj se doda nov 4. odstavek: 
»Pritožba zoper odločbo o določitvi mesečne akontacije za vodni prispevek 

po tretjem stavku prejšnjega odstavka ne zadrži izvršitve odločbe«. 
Pritožbeni postopek ne more biti vzrok odlaganja plačila vodnega pri- 

spevka. 
Za 6. členom se doda nov 7. člen, ki se glasi: 
»Dokončno odmero vodnega prispevka in odločbo o dokončni odmeri vod- 

nega prispevka za leto 1966 (tretji odstavek 4. člena zakona o vodnem prispevku 
za leto 1966 — Uradni list SRS, št. 36-369/65) izda Zavod za vodno gospodarstvo 
SRS.« 

2e izdajanje odločb v letu 1966 je pokazalo, da občine niso za to nalogo 
zainteresirane. Izdajanje dokončnih odločb bi se močno zavleklo, čeprav morajo 
biti izdane pred izdelavo zaključnih računov gospodarskih organizacij. To do- 
polnilo je utemeljeno predvsem s tem, ker bo izdaja dokončnih odločb preko 
zavoda za vodno gospodarstvo cenejša, strokovno pravilnejša in hitrejša, kot 
če se to delo prepusti občinam. 

k 7. členu : 7. člen postane 8. člen. Besedilo: »8. dan po objavi« se spre- 
meni in glasi: »1. januarja 1967«. 
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Zakon stopi v-veljavo 1. 1. 1967, v Uradnem listu SRS pa bo predvidoma 
objavljen šele konec leta. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je z navedenimi spremembami strinjal razen 
k 3. členu, kjer si je pridržal odločitev. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov je sklenil, da predlaga 
Gospodarskemu zboru, da sprejme predlog zakona o vodnem prispevku za leto 
1967 s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Ivana Arzenška. 

St.: 420-13/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o združitvi mariborskih občin 

1. člen 

Občine Maribor-Center, Maribor-Tabor in Maribor-Tezno> se združijo v novo 
občino Maribor. 

Združene občine prenehajo, nova občina pa začne z delom 1. 1. 1967. 
S tem dnem preneha z delom tudi Mestni svet mesta Maribor. 

2. člen 

Do novih splošnih volitev v občinsko skupščino izvršuje pravice in dolž- 
nosti občinske skupščine nove občine Maribor začasna skupščina, ki jo sestav- 
ljajo odborniki občin, ki se združijo po tem zakonu. 

Prvo sejo začasne občinske skupščine skliče predsednik dosedanjega Mest- 
nega sveta mesta Maribor najpozneje do 15. 1. 1967. 

3. člen 

Začasna občinska skupščina določi z dolokom svoje organe (svete, komisije, 
upravne organe) ter izvoli nato člane oziroma funkcionarje teh organov. 

Začasna občinska skupščina določi sistemizacijo delovnih mest v upravnih 
organih nove občine. 

4. člen 

Začasna občinska skupščina določi s svojim odlokom tudi: 
1. koliko odbornikov bosta imela za naprej občinski zbor in zbor delovnih 

skupnosti nove občine, 
2. koliko odbornikov se voli v vsaki skupini zbora delovnih skupnosti, 
3. volilne enote za volitve občinskih odbornikov, 
4. volilne enote, v katerih bo prenehal odbornikom v prvi mandatni dobi 

mandat po dveh letih. 
5. člen 

Vsa sredstva ter vse pravice in obveznosti združenih občin ter Mestnega 
sveta mesta Maribor preidejo na novo občino Maribor. 
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Začasna občinska skupščina nove občine sprejme zaključne račune o iz- 
vršitvi občinskih proračunov in zaključni račun o izvršitvi finančnega načrta 
mestnega sveta. 

Zaključne račune o izvršitvi finančnih načrtov občinskih skladov in skladov 
mestnega sveta sprejmejo organi skladov po določbah ustanovitvenih aktov teh 
skladov. 

Začasna občinska skupščina nove občine odloči o nadaljnjem obstoju teh 
skladov. 

6. člen 

Nova občina prevzame delavce združenih občin in mestnega sveta. 
Delavci, ki ne bodo mogli biti razporejeni na delovna mesta v okviru siste- 

mizacije upravnih organov nove občine, obdržijo še naprej pravice iz delovnega 
razmerja za čas in pod pogoji iz drugega odstavka 34. člena zakona o samo- 
upravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Sloveniji (Uradni Ust SRS, 
št. 20/65). 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SR Slovenije«. 

OBRAZLOŽITEV 

V zadnjih letih, posebno intenzivno pa v preteklem letu, je v predstavni- 
ških organih občin in na drugih področjih družbenega in političnega življenja 
v Mariboru čedalje pogosteje prihajala do izraza zahteva, da se prouči vpra- 
šanje, ali je sedanja razdelitev mesta Maribora na tri občine in reševanje skupnih 
vprašanj mesta z delovanjem mestnega sveta na. doseženi stopnji razvoja samo- 
upravnih odnosov v komuni še družbeno smotrna in nujna. 

Mestni svet se je na podlagi ocene takega javnega mnenja glede razdelitve 
mesta na tri občine na svoji 31. seji januarja t. 1. odločil, da se izdela posebna 
študija, ki naj podrobno prouči obstoječe stanje, perspektivni družbeni eko- 
nomski razvoj in nadaljnje samoupravne procese v komunalni samoupravi v 
Mariboru. To nalogo je poveril Centru za ekonomiko v Mariboru. 

Študija je pokazala, da je dosedanja družbeno-politična ureditev Maribora 
bila organizacijsko uspešna na vseh področjih družbenega razvoja. Razdelitev 
mesta na tri občine je imela v obdobju postopne krepitve materialne osnove in 
pristojnosti občin pozitivne posledice pri razvoju samoupravnih odnosov v ob- 
činah. V treh skupščinah in njihovih samoupravnih organih je bilo vključeno 
veliko število občanov. Takšna ureditev je imela za posledico znaten vpliv obča- 
nov na politiko občinske skupščine. S tem so se izpolnjevale in krepile komu- 
nalne samoupravne oblike, pa tudi pri oblikovanju samoupravljalske zavesti 
je tako razvejana samouprava imela svoj delež. Občinske skupščine mesta Ma- 
ribora so s svojo dejavnostjo dosegle ena bolj druga manj pomembne uspehe. 
V danih pogojih so uspešno reševale gospodarske probleme, saj je v tem ob- 
dobju nastalo nekaj pomembnih gospodarskih organizacij, razvijali smo ter- 
cialne dejavnosti in urejali nekatere komunalne probleme. Tri občinske skup- 
ščine so dosegle dokajšen napredek tudi na področju družbenih služb. 

K mestnim občinam je bil ob njihovi ustanovitvi priključen del mestnega 
zaledja, kasneje pa še nekatere manjše občine. To je omogočilo na eni strani 
vplivanje razvitejše mestne sredine na razvoj socialističnih odnosov na vasi in 
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tesnejše navezovanje zaledja na mesto, urejanje nekaterih problemov družbenega 
in osebnega standarda na vasi, kar je prišlo do izraza deloma tudi s prilivanjem 
dela sredstev iz mesta na posamezna območja podeželja. 

Poleg naštetih dejstev pa je sedanja ureditev povzročila dokajšnje motnje v 
skladnem razvoju mesita in njegova zaledja kot celote. Urejanje skupnih zadev 
mesta in njegova zaledja je bilo v preteklem obdobju čestokrat otežkočeno prav 
zaradi razdelitve mesta na občine, ker je bilo premalo učinkovito. Premalo učin- 
kovito reševanje nekaterih problemov s področja gospodarstva, družbenih služb 
in javne uprave je posebej ob reformi in po njej sprožilo vrsto javnih razprav 
občanov, ki so ugotavljali, da ta neskladja v današnjem času še močneje na- 
raščajo. 

Gospodarska gibanja, ki se kažejo V različnih oblikah proizvodnje, menjave 
in potrošnje, ne morejo in ne smejo biti zaprta v mejah občine, še posebej ne 
v mestih, ki so razdeljena na občine. Mesto in njegovo zaledje sta nujno enoten 
gospodarski prostor. Razdelitev mesta na občine je v preteklosti poleg nekaterih 
objektivnih dejstev, pa tudi subjektivnih slabosti, vplivala na oblikovanje raz- 
lične politike gospodarskega razvoja, kar je med drugim tudi vplivalo na po- 
časnejšo rast gospodarstva (stopnja rasti v Mariboru 5,8 % v republiki 9 %). 

Zaradi necelovitega pregleda nad gospodarskimi tokovi je bilo programi- 
ranje gospodarskega razvoja otežkočeno in je povzročalo nesinhronizirano poli- 
tično aktivnost za gospodarski razvoj in često neenotnost akcij (zbiranja sred- 
stev, krediti in podobno). Neenotnost se je v preteklosti kazala v neusklajenih 
in neracionalnih investicijskih naložbah v gospodarstvu. Razdrobljena investi- 
cijska sredstva pa so bila manj učinkovita. Neusklajenost in zaostajanje gospo- 
darskega razvoja sta posebno opazna na področju uslužnostnih dejavnosti, saj 
je njihov razvoj pod republiškim povprečjem. Zlasti vidno je zaostajanje na 
področju trgovine in gostinstva, kar vpliva na odtok kupne moči v druge večje 
centre. To pomeni selitev gospodarskega potenciala pa tudi izgubo deviznih 
sredstev, saj se ie delež trgovine v bruto proizvodu v zadnjih desetih letih 
dvignil le za 2,2 %. 

Dislokacija mnogih obratov na treh občinah je bila vzrok slabši pregled- 
nosti nad poslovanjem celotne delovne organizacije. Zahtevala pa je tudi tri- 
kratno opravljanje istih poslov za tri občinske skupščine. Iz tega se je porodila 
nujnost po usklajevanju različnih stališč, ki so se izoblikovala zaradi različnih 
občinskih instrumentov in različne usmerjenosti občinskega gospodarstva. Takšen 
način dela pa je bil vse prej kot racionalen. Obstoječi gospodarski instrumenti 
so ohranjali lokalne težnje. Občine so si često prizadevale, da zadržijo sedež 
delovne organizacije na svojem območju (prispevki, zbiranje sredstev in po- 
dobno), kar je poleg ostalega zaviralo širokopoteznejše akcije za modernizacijo, 
specializacijo in integracijo delovnih organizacij. 

Veliko število zaposlenih ne stanuje v občini, kjer so zaposleni. To zmanj- 
šuje interes občana-proizvajalca za probleme izven delovne organizacije. Interes 
proizvajalca in potrošnika nista usklajena. Samo v MTT na primer od 5800 
delavcev stanuje v Centru 35 Vo, na Teznu 23'%, na Taboru 10 °/o. Mesto zapo- 
slitve in stanovanja v različnih občinah povzroča vsem delovnim organizacijam 
veliko administrativno obremenitev (obračunavanja prispevkov). 

Zaradi različnih proračunskih možnosti je vse do nedavnega prihajalo do 
velikih razlik v oskrbi šol in v nagrajevanju prosvetnih delavcev, kar je po- 
vzročalo velike politične probleme in neenakopraven položaj prosvetnih delav- 
cev in otrok na šolah. 



Priloge 

Različnost proračunskih možnosti se je kazala tudi v nesorazmerjih in pri 
reševanju socialno zdravstvene politike in politike socialnega skrbstva. Izobli- 
kovali so se tudi različni koncepti pri reševanju teh zadev. Tudi na drugih 
področjih družbenih služb so se v potrošnji in funkcionalnosti kazale posledice 
neusklajene politike. 

Razdelitev mesta zaposluje preveliko število ljudi pri upravnih poslih in 
onemogoča modernizacijo, specializacijo in učinkovitost javne uprave. 

Z vidika urbanističnega programiranja razvoja je razdelitev mesta na ob- 
čine nesprejemljiva. Mesto je zgodovinsko nastala sociološka, gospodarska, 
urbana celota. Zaradi razdelitve pa so prav v tem pogledu nastajale težave, 
ki se sicer niso kazale pri dolgoročnejših programih, temveč pri njihovi konkre- 
tizaciji, ki je bila marsikdaj v nasprotju z občinskim planiranjem in občinskimi 
interesi. Ločena občinska stališča in akcije, vezane na različne občinske prora- 
čunske možnosti, predstavljajo pri izvajanju komunalnih investicij iz vidika 
urbanističnega programiranja resne ovire, ki ne spodbujajo razvoja mesta kot 
celote. 

Neenotnost akcij pri izvajanju urbanističnega programa izhaja iz neza- 
dostnih sredstev občin, da kompleksno v skladu z razvojem mesta urejajo kcn 
munalne probleme. Parcialno reševanje le-teh pa prav gotovo ni racionalnejše, 
saj ostajajo globalni problemi nerešeni (vodovod, slaba komunalna opremljenost 
v starih in novih bivših predmestnih območjih). 

Sredstva, namenjena za komunalno izgradnjo, so kljub združenju v skup- 
nem skladu trošena ločeno po občinah v višini deleža občin, kar je zmanjševalo 
njihovo učinkovitost. 

Način dela, položaj in vloga mestnega sveta, kakor ga opredeljujejo pred- 
pisi, zaostaja za samoupravnimi procesi v komuni, ker je to ozek, dokaj zaprt 
in posredno voljen organ, ki ni neposredno' odgovoren volivcem. Neposredni 
stiki mestnega sveta z občani so redka izjema, saj sprejema odločitve često brez 
širših javnih obravnav. Občani o reševanju skupnih zadev mesta skoraj ničesar 
ne vedo, pa tudi sicer mehanizmi, preko katerih bi lahko vplivali na politiko 
mestnega sveta, niso jasno opredeljeni in upoštevani. Odnosi med občinami in 
mestnim svetom glede pristojnosti, ki jih ima mestni svet, niso dovolj jasno 
opredeljeni in povzročajo nesporazume med občinami, zlasti glede financiranja 
skupnih zadev. 

Zaradi različnih lokalnih interesov se za urejanje skupnih zadev porabi 
veliko časa, zaključki pa so često kompromisni, ki se marsikdaj tudi ne reali- 
zirajo. To je v veliki meri posledica neupoštevanja samoupravnih odločitev 
in premajhne prizadevnosti za oblikovanje natančneje opredeljenih samouprav- 
nih odnosov med občinami in mestnim svetom. Tak način dela prav gotovo ni v 
prid mestu in zaledju. 

Spričo naštetih dejstev je treba ugotoviti, da je razdelitev mesta na občine 
sicer dala v razvoju komunalne samouprave precej dobrih rešitev, da pa mnoge 
bistvene zadeve za razvoj mesta in zaledja niso bile zadovoljivo urejene. Tudi 
samoupravni procesi v mestu niso šli v korak s stopnjo razvoja komunalne 
samouprave pri nas. Zato je v interesu hitrejšega, skladnejšega in racionalnej- 
šega razvoja gospodarstva, družbenih služb, javne uprave, zlasti pa še razvoja 
neposredne samouprave za urejanje skupnih zadev mesta in njegovega zaledja 
potrebno spremeniti aH izpopolniti organizacijo in vsebino komunalne samo- 
uprave. 

' 39 
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To so osnovna izhodišča, ki so bila predmet najširše razprave na zborih 
volivcev, zborih delovnih ljudi v delovnih organizacijah, na zborih v društvih, 
družbenopolitičnih organizacijah in državnih organih, ki so bili na področju 
vseh treh mestnih občin v mesecu oktobru t. 1. V razpravah o ureditvi organi- 
zacije komunalne samouprave so bile obdelane različne možnosti: 

— sedanja razdelitev mesta in zaledja na občine, tako kot je to sedaj, samo 
s koordinacijsko vlogo mestnega sveta; 

— oblikovanje dveh občin — na levem in desnem bregu Drave — z mest- 
nim svetom kot koordinacijskim organom; 

— združitev v eno občino ožjega mestnega območja in oblikovanje občin 
v zaledju dosedanjih mestnih občin; 

—• obnovitev dosedanje razdelitve na občine z okrepljeno in spremenjeno 
vlogo mestnega sveta; 

— združitev vseh treh mestnih občin v eno samo občino. 
Na zborih volivcev, zborih delovnih ljudi in drugih zborih na področju 

treh mariborskih občin so se volivci opredelili po občinah na naslednje va- 
riante : 

So se izrekli 
Od sklicanih 

zborov volivcev 2a združltev proti 
združitvi 

Marib^r-Centta-  63 63   
Maribor-Tabor  66 65 1 
Maribor-Tezno  53 50 3 

Skupaj  182 178 4 

Od tega sledi, da se je absolutna večina zborov volivcev izrekla za odpravo 
treh mariborskih občin in mestnega sveta in za ustanovitev ene združene občine 
Maribor. Volivci so dah prednost eni občini, ker so bili mnenja, da se bodo 
s tem odpravile vse dosedanje slabosti, ki so se porajale zaradi dosedanje raz- 
delitve mesta. 

V združeni občini se bo zaradi kompleksnejšega pregleda izvajala enotnejša 
politika razvoja celotnega območja sedanjih mestnih občin tako na področju 
gospodarstva, družbenih služb kot družbenega življenja nasploh. Dana bi bila 
možnost večjega vpliva delovnih organizacij iz gospodarstva na politiko razvoja 
celotnega območja in seveda obratno: vpliv gospodarske osnove celovitega go- 
spodarskega prostora na politiko komune. Mesto s svojimi interesi in interesi 
zaledja se ne bi pojavilo več kot posebna celota nasproti komunam in njihovim 
posebnim interesom. B'lo bi integralna celota v enotni družbeno-politični skup- 
nosti. Odstranjeni bi bih nekateri stalno ponavljajoči se nesporazumi pri finan- 
ciranju skupnih zadev. Združena sredstva bi omogočila lažje reševanje tistih 
obsežnih problemov, ki jih občine same niso mogle reševati. Možna bi bila 
večja mobilizacija sredstev delovnih organizacij in primernejša porazdelitev na 
posamezna področja in območja. To vse bi ugodno vplivalo na blažitev sedanjih 
razlik. 

Koncentracija sredstev bi v taki občini omogočila večje učinke. 
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Tako formirana mariborska občina bi postala močnejši gospodarski in druž- 
bono-politieni organizem, kot pa so bile doslej mariborske občine. 

Precej bi se zmanjšali stroški administrativnega dela v mnogih delovnih 
organizacijah, ki imajo obrate v različnih občinah. 

Skupen ekonomski prostor in poenoten interes področja bi nedvomno vpli- 
val vsaj na funkcionalne integracijske procese manjših delovnih organizacij. 

Smotrnejše in po enotnih merilih bi lahko razvijali gospodarske in druge 
družbene dejavnosti, ki neposredno vplivajo na družbeni in osebni standard 
občanov. 

Mesto in zaledje bi postalo skladno z zgodovinskim in urbanističnim raz- 
vojem homogena družbeno-politična skupnost; ta bi omogočila, da bi bil reali- 
ziran interesi občana, ki želi takšno ureditev komunalnega sistema, ki bo iz 
vidika razvoja komunalne samouprave učinkovita, racionalna in cenejša. 

Sistem komunalne samouprave bi v pogojih ene občine bil manj zapleten 
(občan, občinska skupnost, mestni svet), odnosi: delovna organizacija — občan 
—• družbeno-politična skupnost pa jasnejši. Interes proizvajalca in potrošnika 
pa bi bil zajet v enotni družbeno-politični skupnosti. 

Lažje bi bilo javno obravnavanje kompleksne problematike mesta in nje^ 
govega zaledja, za katerega se občan zanima. 

Celovitejše in enotnejše bi lahko bilo reševanje odnosa: mesta — zaledje in 
obratno. 

Enotna občina bi nujno morala prenesti del pristojnosti, ki so jih doslej 
opravljale občinske skupščine, na krajevne skupnosti, s čimer bi le-te morale 
dobiti večje samoupravne pristojnosti pa tudi večja sredstva. 

Z novo ureditvijo bi območje nove občine bilo zelo veliko, saj bo to naj- 
večja občina v Sloveniji. 

V eni občini bo verjetno manjše število odbornikov občinske skupščine, kot 
je bilo doslej v vseh treh skupščinah. 

Zaradi velikega teritorija in obsežnejše problematike bi teoretično obstajala 
možnost, da se zapostavijo posamezna območja mesta in podeželja. 

Ob koncentraciji pristojnosti za celotno območje treh mariborskih občin 
obstoje možnosti birokracije. 

Ena občinska skupščina in njeni organi bodo morah obvladovati obširno 
in pestro problematiko. Kot vsaka sprememba (združitev občin) bi tudi ta ob 
uvajanju povzročila nekatere nove probleme, ki jih naprej ni mogoče pred- 
videvati. ' 

Vsi ti pomisleki so vredni upoštevanja, vendar ni realnih osnov, da bi jih 
lahko ocenili kot resno oviro za predlagano ureditev. 

Obseg sedanjih mariborskih občin po površini: 

Skupna 
površina 

v ha 
Struktura 

Od tega 
v ožjem 

mest. območju 
Struktura 

Center 
Tabor 
Tezno 

33 769,7 
18 845,1 
21 177,3 

45,7 
25.6 
28.7 

3 336,4 
3 813,2 
6 420,5 

24,8 
28,1 
47,3 

Skupaj 
39* 

13 570,1 100,0 73 792,1 100,0 
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Število prebivalstva v posamezni občini v letu 1965: 
« 

Število 0/ prebivalstva 

Center   69 427 42,2 
Tabor  45 358 27,5 
Tezno  49 838 30,3 

Skupaj  164 623 100,0 

Število prebivalcev na ožjem mestnem območju: 

Center Tabor Tezno 
Število prebivalcev 69 427 45 358 49 838 
Živijo na ožjem mest- 
nem območju 40 987 35 017 30 638 
%> prebivalstva, ki živi 
na ožjem mestnem ob- 
močju 59,03 77,2 61,77 

Število gospodarskih organizacij po občinah: 

Center 185 
Tabor 109 
Tezno 74 

Skupaj 368 

Bruto proizvod in narodni dohodek po občinah za leto 1965: 

Skupaj 

164 623 

106 642 

64,77 

v milj. S din 
Bruto 

proizvod 
Struktura 

°/o 
N arodni 
dohodek 

Struktura 
°/o 

Center  154 629 
Tabor  68 613 
Tezno  84 484 

Skupaj .    307 721 

50,25 
22,29 
27,46 

66 797 
29 392 
28 327 

53,6 
23,6 
22,8 

100,0 124 516 100,0 

Velikost nove občine je relativnega pomena za razvoj komunalne samo- 
uprave. Osnovni so odnosi znotraj komunalne skupnosti in nujna ekonomska, 
geografska in družbena zaokroženost. V Jugoslaviji je 15 %' občin, ki so tako 
velike ali večje kot bi bila nova združena občina. Prostorska oddaljenost občana 
do sedeža občine se ne spremeni. Za razvoj samoupravljanja ni bistveno število 
ljudi v samoupravnih organih, ampak javnost in neposrednost dela vseh samo- 
upravnih institucij ter možnost vpliva občanov na njihovo delovanje. 

Zaradi urbanističnega programa razvoja in nujnosti sočasnega razvoja 
zaledja in mesta ni pričakovati zapostavljenost nekaterih področij iz mesta in 
zaledja. 

Silnice družbenega razvoja, zakonodaja, sistemska razporeditev pristojnosti 
in pravic za razpolaganje z materialnimi sredstvi in odločna usmeritev sub- 
jektivnih sil v borbo proti birokratizmu ne dajejo osnove, da bi se birokratski 
odnosi trajneje zadržali oziroma okrepili. 

Skupščina se bo morala tako kot vse druge usmerjati le k globalnim pro- 
blemom, probleme posameznih družbenih področij pa bodo morali reševati 
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posebni samoupravni mehanizmi. Demokratične odnose in usklajevanje politike 
občinske skupščine pa je mogoče na celotnem področju zagotoviti s primernim 
mehanizmom in organizacijo občinske samouprave. 

Nova komunalna skupnost — občina Maribor — bo sicer nujno opredeljena 
z zakoni in ustavo, vendar pa bo potrebno doseči ob njenih metodah in vsebini 
dela nekatere kvalitetne spremembe. Te spremembe se morajo pokazati v spro- 
ščanju samoupravnih odnosov, v širši mobilizaciji proizvajalcev in občanov, 
v prenašanju odgovornosti in sredstev na samoupravne mehanizme za posa- 
mezna družbena področja, v usmerjanju aktivnosti občinske skupščine pri 
reševanju globalnih problemov in splošno usmerjevalno vlogo. V večji meri kot 
doslej se bo morala skupščina povezovati z organi in institucijami neposredne 
samouprave in delovnimi skupnostmi z vseh področij družbenega življenja. 
V takšni vlogi pa je skupščina le osrednji del samoupravnega mehanizma 
v komuni. 

Pri takšni obliki organizacije komunalnega sistema pa morajo krajevne 
skupnosti v občini dobiti prav poseben položaj. Skupščina bo morala na njih 
prenesti več pristojnosti, skladno s tem pa tudi več sredstev. Vse tisto, kar je 
po svojem značaju krajevnega pomena, naj bi s pomočjo občanov, delovnih 
organizacij, društev in organizacij urejale krajevne skupnosti same. Te pristoj- 
nosti naj bi zajemale področja socialne in zdravstvene dejavnosti, kulture in 
prosvete, vzgojno izobraževalne dejavnosti, stanovanjsko problematiko, komu- 
nalne dejavnosti in podobno. Glede financiraja naj bi veljalo načelo, da občinska 
skupščina skupno s pristojnostmi prenese na krajevno skupnost tudi pravico 
razpolaganja s sredstvi za opravljanje teh pristojnosti. 

Zborom volivcev se je posredovalo tudi posebno gradivo o krajevnih skup- 
nostih. 

Ker se je absolutna večina zborov volivcev mariborskih občin izrekla za 
združitev, so občinske skupščine sprejele na svojih sejah dne 7. novembra t. 1. 
sklep, da po 156. členu ustave SR Slovenije predlagajo Republiškemu zboru 
Skupščine SR Slovenije v obravnavo in sprejem zakon o združitvi občine 
Maribor-Center, Maribor-Tabor in Maribor-Tezno v novo občino Maribor. 

Teritorialno območje občine Maribor se v celoti krije s teritorialnim ob- 
močjem treh mariborskih občin, zato se predlaga združitev le-teh v novo občino 
Maribor. Mariborske občine bi prenehale z delom, nova občina Maribor pa bi 
začela z delom 1. 1. 1967. Smatramo, da je 1. 1. 1967 najugodnejši termin za 
združitev mariborskih občin. Tako bi namreč proračunsko leto ne bilo deljeno, 
proračunska sredstva bi se porazdelila že za vse leto po enotnih kriterijih in 
ne bi prišlo do dvojnih proračunov in zaključnih računov za leto 1967. Pa tudi 
za nemoteno delo vseh organov skupščine, prav posebno pa še za samoupravne 
organe je tak termin združitve najugodnejši. Z dnem, ko prične z delom nova 
občina Maribor, to je s 1. 1. 1967, pa bi prenehal z delom mestni svet mesta 
Maribor. 

Do novih splošnih volitev v občinsko skupščino izvršuje pravice in dolž- 
nosti občinske skupščine nove občine Maribor začasna skupščina, ki jo sestav- 
ljajo odborniki skupščin občin, ki se združijo. Ker so prihodnje leto itak volitve, 
ne bi imelo smisla, da bi se volitve v novo skupščino občine Maribor opravile 
posebej pred splošnimi volitvami, ker bi to bilo povezano z večjimi finančnimi 
stroški. 

Začasna občinska skupščina se na svoji prvi seji konstituira in določi 
z odlokom svoje organe. Začasna skupščina bi urejala zadeve iz svoje pristoj- 
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nosti le z odloki, ne bi pa sprejemala statuta občine Maribor, kar mora sprejeti 
že na novo izvoljena občinska skupščina. Začasna skupščina določi tudi sistemi- 
zacijo delovnih mest v upravnih organih nove občine. Prav tako sprejme za- 
časna skupščina tudi odlok za izvedbo volitev v skupščino občine Maribor. 

Ker se predlaga združitev mariborskih občin v novo občino Maribor, pre- 
idejo na novo občino vsa sredstva ter vse pravice in obveznosti združenih občin 
in mestnega sveta mesta. Maribora ter se ne opravi likvidacijski postopek. 
Posledica tega pa je tudi, da začasna skupščina sprejme zaključne račune 
o izvršitvi finančnega načrta združenih občin in mestnega sveta mesta Maribor. 

V 6. členu so urejene v skladu z zakonom o samoupravljanju delovnih ljudi 
v upravnih organih SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 20-218/65) pravice in 
dolžnosti delavcev upravnih organov združenih občin in mestnega sveta Maribor. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o združitvi mariborskih občin, 
ki so ga Skupščini SR Slovenije predložile Skupščina občine Maribor-Center, 
Skupščina občine Maribor-Tabor in Skupščina občine Maribor-Tezno. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da je predlog zakona pripravljen 
v skladu z določbo zadnjega odstavka 88. člena ustave SR Slovenije, po kateri 
se občina ustanovi ali odpravi z zakonom po poprejšnjem zaslišanju občanov 
z ustreznega območja. Gre tedaj za funkcijo republike, da z zakonom ureja to 
vprašanje po predhodnem posebnem postopku, ne pa morda za dajanje soglasja 
ali pritrditve k odločitvam prizadetih občin; v naši politični ureditvi namreč 
ni uveljavljen sistem samoorganiziranja osnovnih teritorialnih družbenih skup- 
nosti. 

V obrazložitvi predloga so podrobno navedeni in dokumentirani podatki 
o poteku in rezultatih zborov volivcev, zborov delovnih ljudi in o razpravahter 
sklepih prizadetih občinskih sikupščin. Iz teh podatkov izhaja, da so bili občani 
z območja sedanjih mariborskih občin neposredno konzultirani in da z abso- 
lutno večino podpirajo predlog občinskih skupščin za združitev občin. 

Po vseh dosedanjih razpravah in pripravah na območju prizadetih občin 
predstavlja predlog za prenehanje sedanjih občin na način, da se te občine 
združijo, najustreznejšo rešitev in tudi logično zaključuje dosedanji proces inte- 
gracije v tej srmeri. Tak način prenehanja je obenem racionalen, saj ne terja 
posebne likvidacije premoženjskih obveznosti in terjatev prizadetih občin. Se- 
veda pa sprememba obstoječega stanja po mnenju komisije ne bi mogla biti 
izvršena le mehanično, na kar so predlagatelji očitno tudi mislili. Iz obrazložitve 
zakonskega predloga izhaja, da je prehod v novo stanje organsko in konti- 
nuirano pripravljen, pri čemer se zlasti posveča ustrezna skrb tudi novi in 
pomembnejši vlogi krajevnih skupnosti na območju nove občine. Glede na te 
ugotovitve komisija k predlogu zakona, ki ga je v celoti smatrala za utemelje- 
nega, ni imela nobenih načelnih pomislekov. 

V nadalnji obravnavi je bilo ob zakonskem predlogu postavljenih nekaj 
splošnih vprašanj. 

Tu gre predvsem za vprašanje odnosa predlaganega zakona do določb za- 
kona o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji (Ur. 1. SRS, 
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št. 35/64). V citiranem zakonu se namreč v IV. poglavju podrobno določajo 
območja sedanjih občin Maribor-Center, Maribor-Tabor in Maribor-Tezno. Do- 
sedanje teritorialne spremembe občin in njihovo združevanje se je sicer pra- 
viloma opravljalo z neposrednimi spremembami zakona o območjih okrajev in 
občin, ob predlaganem zakonu pa se v tem primeru ne predlagajo niti ustrezne 
spremembe v zakonu o območjih okrajev in občin. Komisija je bila mnenja, 
da gre za specifičen primer združevanja občin v mestu, ki je razdeljeno na 
občine, kar terja posebno ureditev. Pri tem pa ni nujno potrebno, da se hkrati 
spremenijo^ določbe zakona o območjih okrajev in občin in bodo te spremembe 
lahko vnesene v navedeni zakon kasneje, ko se bodo poleg teh vnesle vanj še 
druge dosedanje teritorialne spremembe, npr. tiste, ki so nastale v zvezi z od- 
pravo okrajev, pa doslej v omenjenem zakonu še niso bile uveljavljene. 

Nadalje je bilo v komisiji postavljeno vprašanje predpisov sedanjih skup- 
ščin mariborskih občin in Mestnega sveta mesta Maribora ter medsebojnega 
odnosa teh predpisov. Pri tem je bila izražena bojazen, da bi bili občani v isti 
občini lahko v različnem položaju glede svojih pravic in obveznosti, če bi še 
nadalje veljali med seboj različni predpisi posameznih sedanjih občin; zaradi 
tega bi morda bilo potrebno v zakonu določiti vsaj rok, do katerega bi morali 
biti sedanji predpisi usklajeni oziroma sprejeti novi. V tej zvezi je predstavnik 
predlagateljev zakona pojasnil, da je bila že ustanovljena posebna komisija, ki 
ima nalogo, da do 15. decembra 1966 pripravi predloge za uskladitev sedanjih 
predpisov mariborskih občin in mestnega sveta oziroma da predlaga po potrebi 
izdajo novih predpisov. Po tem pojasnilu je komisija smatrala, da glede tega 
vprašanja ni potrebna posebna zakonska določba in da določitev posebnega roka 
v tej zvezi ne bi bila primerna oziroma bi lahko za določeno doboi brez potrebe 
celo vzdrževala neusklajeno pravno stanje. 

Obravnavano je bilo tudi vprašanje, kako bodo predlagane spremembe vpli- 
vale na območja volilnih enot za volitve poslancev ustreznih zborov Republiške 
in Zvezne skupščine. Pojasnjeno je bilo, da to vprašanje v praksi ne nastopa, 
ker predlagana združitev občin neposredno ne bo imela za posledico nobenih 
sprememb glede območij navedenih volilnih enot. 

V podrobni obravnavi je komisija obravnavala zakonski predlog vključno 
z amandmaji k 6. in 7. členu, ki so bili sprejeti na skupni seji odbora za orga- 
nizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora in odbora za proučevanje 
zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora dne 1. decembra 
1966. Komisija k navedenim amandmajem ni imela pripomb. Sama pa je pred- 
lagala spremembe in dopolnitve k določbi 1. člena zakonskega predloga, 
in sicer: 

a) V začetku drugega odstavka se besede: »Združene občine prenehajo*« 
nadomesti z besedilom »Občine iz prejšnjega odstavka prenehajo«; 

b) Na. koncu tretjega odstavka se črta pika in dodajo besede:, »in njegovi 
organi«. 

Sprememba v drugem odstavku je redakcijskega značaja, dopolnitev tret- 
jega odstavka pa je potrebna zato, ker ima Mestni svet mesta Maribora tudi 
svoje upravne in druge organe, ki naj bi prenehali z delom obenem z mestnim 
svetom. 

Predstavnik predlagateljev zakona se je s predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

Št.: 015-5/66 
Ljubljana, 2. 12. 1966 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora je na seji 
dne 1. decembra 1966 obravnaval predlog zakona o združitvi mariborskih občin, 
ki so ga Skupščini SR Slovenije predložile Skupščine občin Maribor-Center, 
Maribor-Tabor in Maribor-Tezno. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je bil opravljen predhodni po- 
stopek kot ga določa tretji odstavek 88. člena ustave Socialistične republike Slo- 
venije. Na zborih volivcev ter na zborih delovnih ljudi vseh treh mariborskih 
občin SO' se volivci z absolutno večino izrekli za združitev treh mariborskih 
občin v eno občino Maribor, ki. naj obsega celotno območje dosedanjih treh 
občin. Od 182 zborov volivcev v vseh treh občinah se je za združitev izreklo 178 
zborov, le 4 zbori volivcev so združitvi nasprotovali. 

Odbor je ugotovil, da je predlog zakona v skladu s predlogi in težnjami 
občanov prizadetih občin ter da so bile priprave za združitev temeljite in vse- 
stranske. Preučena so bila tudi razna strokovna in praktična vprašanja ter 
izdelane analize o prednostih združitve občin v gospodarskem, komunalnem in 
upravnem pogledu. Omenjeno združitev pa so po uvajanju ukrepov gospodarske 
reforme narekovale še posebej ovire in neskladja, ki so se vse bolj javljale v 
razvoju gospodarstva in družbenih služb vseh treh občin. 

Zbori volivcev in zbori delovnih ljudi v delovnih organizacijah, družbeno- 
politične organizacije ter strokovna združenja so sprejeli rešitve kot jih vsebuje 
predlog zakona, in sicer: 

—• odpravijo se vse tri občine in Mestni svet ter se ustanovi nova občina 
Maribor; 

—• nova občina obsega vsa območja dosedanjih treh občin in prevzame vse 
obveznosti dosedanjih treh občin; 

— nova občina začne z delom 1. 1. 1967, to je ob času, ko se konča prora- 
čunsko leto in začne novo; 

— do rednih volitev v občinske skupščine izvršuje pravice in dolžnosti 
občinske skupščine nove občine Maribor začasna skupščina, ki jo sestavljajo 
odborniki vseh treh dosedanjih občinskih skupščin. 

Odbor se je z vsemi temi rešitvami strinjal in jih ocenil kot smotrne ter 
družbeno in praktično utemeljene. 

V podrobni obravnavi besedila predloga zakona se je odbor strinjal s pred- 
logom predstavnika predlagateljev, da se pred 1. člen predloga zakona vnese, v 
levi kot zgoraj besedilo: »Skupščina Socialistične republike Slovenije«, na sre- 
dini pa besedilo: »Zakon o združitvi mariborskih občm«. Na koncu zakonskega 
predloga pa se črtajo besedila: »Predsednik Skupščine občine Maribor-Center 
Boris Vadnal 1. r.; Predsednik Skupščine občine Maribor-Tabor Tone Dobrajc 
1. r.; Predsednik Skupščine občine Maribor-Tezno Srečko Ježovnik 1. r.«. 

Odbor je predlagal tudi spremembe: 
K 6. členu: V prvi vrsti drugega odstavka se črtata besedi »mogli 

biti«. 
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Sprememba je potrebna zaradi jasnosti in večje določnosti določbe tega 
člena. 

K 7. členu: V prvi vrsti se črtata besedi »osmi dan« in se mesto njih 
vstavita besedi »naslednji dan«. 

Sprememba je potrebna zato, da lahko stopijo določila zakona pravočasno 
v veljavo. 

Predstavnik predlagateljev se je s spremembami k omenjenim členom stri- 
njal in so' postali tako sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja predlaga Republiškemu zboru, 
da sprejme predlog zakona o združitvi mariborskih občin v predloženem be- 
sedilu in z navedenimi spremembami. 

Za poročevalca na seji zbora je odbor dok»čil poslanca Ivana Rosa. 

Št.: 015-5/66 
Ljubljana, 2. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 1. decembra 1966 obravnaval in sklepal o predlogu 
zakona o združitvi mariborskih občin, ki so ga Skupščini SR Slovenije pred- 
ložile skupščine občin Maribor-Center, Maribor-Tabor in Maribor-Tezno. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je bil opravljen predhodni postom 
pek, ki ga zahteva tretji odstavek 88. člena ustave Socialistične republike Slo- 
venije. Na zborih volivcev, zborih delovnih ljudi, kakor tudi na drugih zborih 
vseh treh mariborskih občin so se občani, oziroma volivci, z absolutno večino 
izrekli za odpravo treh mariborskih občin in mestnega sveta in za ustanovitev 
ene občine Maribor, ki naj obsega območje dosedanjih treh občin. Skupaj je 
bilo sklicanih 182 zborov volivcev ter se jih je za združitev izreklo 178, dočim 
so bili 4 zbori volivcev proti združitvi. 

Odbor tudi ugotavlja, da je predlog zakona odraz zahtev občanov, ki so jih 
dajali v zadnjih letih, posebno intenzivno pa v preteklem letu in sicer, da se 
prouči, ali je razdelitev mesta Maribor na tri občine smotrna in nujna. Na 
podlagi takih zahtev in predlogov je mestni svet naročil posebno študijo', ki naj 
podrobno prouči obstoječe stanje, perspektivni družbenoekonomski razvoj in 
nadaljnje samoupravne procese v komunalni samoupravi mesta Maribor. Re- 
zultati študije so pokazali, da je razdelitev na tri občine imela v svojem začetku 
uveljavljanja komunalnega sistema pozitivne posledice ter je bila v takratnih 
razmerah gospodarskega in družbenega razvoja nujna. Z gospodarsko rastjo, 
zlasti pa s poglabljanjem samouprave v okviru krajevnih skupnosti pa so se 
pričele kazati motnje, zlasti v skladnem razvoju mesta in njegovega zaledja 
kot celote. Urejanje skupnih zadev mesta in njegovega zaledja je bilo z delitvijo 
otežkočeno ter premalo učinkovito. To neskladje je zlasti naraščalo z uvajanjem 
gospodarske reforme. Studija je obravnavala, poleg gospodarskega gibanja, tudi 
aspekt zaposlenosti, proračunske efekte, urbanizacijo, zlasti izvajanje urbani- 
stičnega programa, komunalno izgradnjo, upravo v občinah in mestnem svetu 
in druga vprašanja. 

O teh vprašanjih so tekle najširše razprave na zborih volivcev, zborih de- 
lovnih ljudi v delovnih organizacijah, na zborih v društvih, družbeno-političnih 
organizacijah in državnih organih. V razpravah o ureditvi organizacije komu- 
nalne samouprave so bile izdelane različne možnosti oziroma variante. Abso- 
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lutna večina se je izrekla za odpravo treh mariborskih občin in mestnega sveta 
in za ustanovitev ene zdužene občine Maribor. 

Teritorialno območje bodoče občine Maribor se v celoti krije s teritorialnim 
območjem treh mariborskih občin. Odbor se je tudi strinjal z rešitvijo, da nova 
občina prične z delom 1. 1. 1967, ker ta rok sovpada s končanjem proračun- 
skega leta in prioetkom novega proračunskega leta. Vse do novih volitev v 
občinsko skupščino bo izvrševala pravice in dolžnosti občinske skupščine nove 
občine Maribor začasna skupščina, ki jo bodo sestavljali odborniki vseh treh 
dosedanjih občinskih skupščin. Po tej razpravi se je odbor s predlogom zakona 
v načelu strinjal in ga sprejel. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga se je odbor strinjal s 
predlogom predstavnika predlagateljic, da se pred 1. členom vnese v levi kot 
zgoraj besedilo: »Skupščina Socialistične republike Slovenije«, na sredini pa 
besedilo: »Zakon o združitvi mariborskih občin«, na koncu zakonskega predloga 
pa se črtajo besedila: »Predsednik Skupščine občine Maribor-Center Boris Vad- 
nal 1. r.; Predsednik Skupščine občine Maribor-Tabor Tone Dobrajc 1. r.; Pred- 
sednik Skupščine občine Maribor-Tezno; Srečko Ježovnik 1. r.«. 

Odbor pa je predlagal amandma k 6. členu in sicer, da se v drugem odstavku 
ptrve vrste črtata besedi »mogli biti« in k 1. členu, kjer naj se v prvi vrsti črtata 
besedi »osmi dan« in namesto njih vstavi besedi »naslednji dan«. 

Predstavnik predlagateljic se je s tema amandmajema strinjal in sta tako 
postala sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov predlaga, da Organi- 
zacijsko-politični zbor predlog zakona o združitvi mariborskih občin sprejme v 
predloženem besedilu z navedenimi spremembami. 

Odbor je za svojega poročevalca določil Cirila Kambičat, člana odbora. 

St.: 015-5/66 
Ljubljana, 2. 12. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi 

1. člen 

Družinski člani, katerih hranilec služi vojaški rok ah je v kakšni drugi 
obvezni vojaški službi v Jugoslovanski ljudski armadi (v nadaljnjem besedilu: 
družinski člani), imajo pravico do pomoči po določbah temeljnega zakona o 
pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi (Uradni 
list SFRJ, št. 13-255/65 — v nadaljnjem besedilu: temeljni zakon) in po določbah 
tega zakona. 

2. člen 

Šteje se, da je hranilec preživljal: 
1. družinskega člana, ki je do odhoda v obvezno vojaško službo živel z njim 

v skupnem gospodinjstvu, če osnova prispevka' od osebnega dohodka iz kme- 
tijske dejavnosti (katastrski dohodek) njegove družine ne presega zneska 300 
novih dinarjev letno na družinskega člana ali če drugi redni dohodki ne znašajo 
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več kot 200 novih dinarjev mesečno na družinskega člana in če je družinski član 
popolnoma nezmožen za pridobivanje; 

2. družinskega člana, ki do njegovega odhoda v obvezno vojaško službo ni 
živel v njegovem gospodinjstvu, če mu je najmanj šest mesecev pred odhodom 
v obvezno vojaško službo redno dajal materialna sredstva za preživljanje v 
poprečnem znesku najmanj 50 novih dinarjev mesečno, če drugi dohodki tega 
družinskega člana ne presegajo višine dohodka iz prejšnje točke in če je pc*- 
polnoma nezmožen za pridobivanje. 

3. člen 

Pri priznavanju pravice do pomoči in pri določanju zneska denarne pomoči 
se upoštevajo dohodki vseh družinskih članov, ki so upravičeni do pomoči (2. člen 
temeljnega zakona), in sicer osebni dohodki iz kmetijske dejavnosti za preteklo 
leto, drugi redni dohodki pa v višini na dan vložitve zahteve za priznanje 
pomoči. 

Ce imajo hranilec in njegovi družinski člani katastrski dohodek in druge 
dohodke, se znesek letnega katastrskega dohodka deli s številom 200, vsi drugi 
dohodki pa se v višini, ki pride mesečno na družinskega člana, delijo s številom 
120. Družinski člani imajo pravico do pomoči, če vsota obeh z deljenjem dob- 
ljenih izidov (količnikov) ne presega 100. 

4. -člen 

Drugi redni dohodki po tem zakonu so: dohodki iz delovnega razmerja, 
dohodki iz samostojne dejavnosti, pokojnina, stalna državna pomoč ter dohodek 
od premoženja in stavb in sicer ne glede na to, ali so ti dohodki zavezani pri- 
spevku oziroma davku ali ne. 

Ne štejejo se med druge redne dohodke: invalidnina, dodatek za postrežbo 
in pomoč, ortopedski dodatek, ki se izplačuje po predpisih o vojaških vojnih 
invalidih, prejemki iz naslova odlikovanja in »Partizanskega spominskega znaka 
1941«, otroški dodatek in socialna pomoč. 

5. člen 

Obliki pomoči po tem zakonu sta denarna pomoč in zdravstveno varstvo. 

6. člen 

Denarna pomoč za družinske člane, katerih hranilec je bil pred nastopom 
obvezne vojaške službe v delovnem razmerju, znaša: 

1. 2,50 novih dinarjev mesečno za enega družinskega člana in po 50 novih 
dinarjev mesečno za vsakega nadaljnjega družinskega člana, če gospodijstvo 
nima ne osebnih dohodkov iz kmetijske dejavnosti ne drugih dohodkov; 

2. 200 novih dinarjev mesečno za enega družinskega člana in po 30 novih 
dinarjev mesečno za vsakega nadaljnjega družinskega člana, če osebni dohodek 
iz kmetijske dejavnosti ne znaša več kot 150 novih dinarjev letno ali če drugi 
dohodki ne znašajo več kot 100 novih dinarjev mesečno na družinskega člana; 

3. 120 novih dinarjev mesečno za enega družinskega člana in po 20 novih 
dinarjev mesečno za vsakega nadaljnjega družinskega člana, če osebni dohodek 
iz kmetijske dejavnosti znaša od 150 do 300 novih dinarjev letno ah če1 drugi 
dohodki znašajo od 100 do 200 novih dinarjev mesečno na družinskega člana. 
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7. člen 

Družinskim članom, katerih hranilec v času do enega meseca pred nasto- 
pom obvezne vojaške službe ni bil v delovnem razmerju, se določa denarna 
pomoč po določbah prejšnjega člena tako, da se znesek pomoči zmanjša za enega 
družinskega člana za 20 novih dinarjev, za vsakega nadaljnjega družinskega 
člana pa za 10 novih dinarjev mesečno. Skupno znižanje ne sme znašati več kot 
60 novih dinarjev. 

8. člen 

Če dobiva denarno pomoč več družinskih članov, gre vsakemu enak del 
denarne pomoči. 

9. člen 

Družinskim članom, ki imajo pravico do pomoči, se zagotavlja zdravstveno 
varstvo na enak način in v enakem obsegu kot uživalcem stalnih priznavalnin 
oziroma socialnih podpor in njihovim družinskim članom po prvem odstavku 
2. člena zakona o uvedbi zdravstvenega zavarovanja za določene skupine oseb 
(Uradni list LRS, št. 5-34/63). 

10. člen 

Finančna sredstva za uživanje pravic po tem zakonu zagotovi občina. 

11. člen 

Vsak družinski član, ki prejema pomoč, je dolžan takoj prijaviti pristojnemu 
občinskemu organu okoliščine, zaradi katerih preneha pravica do denarne po- 
moči ali pa se spremeni njena višina. 

12. člen 

Denarna pomoč, določena po dosedanjih predpisih, se prevede uradoma na 
denarno pomoč po tem zakonu v enem mesecu od dneva, kp začne veljati ta 
zakon. 

Če gre komu po prevedbi manjša pomoč od pomoči, ki mu je bila priznana 
do sedaj, se mu bo izplačevala dosedanja nezmanjšana pomoč. 

Akontacije, izplačane do 31. decembra 1966, se štejejo za pomoč po tem 
zakonu. 

13. člen 

Občinske skupščine lahko predpišejo tudi druge oblike pomoči, prav tako 
pa lahko predpišejo denarno pomoč tudi v višjih zneskih kot jih določa ta 
zakon. 

14. člen 

Občinske skupščine lahko prenesejo odločanje o pomoči po tem zakonu na 
centre za socialno delo. 

15. člen 

Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem listu SRS«, uporablja pa 
se od 1. januarja 1967. 
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OBRAZLOŽITEV 

Varstvo družinskih članov, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi, 
je bilo doslej urejeno izključno le z zveznimi predpisi (Uradni list FLRJ, 
št. 19/59, 10/61, 53/61 in 53/62, ter Uradni list SFRJ, št. 42/64). Temeljni zakon 
o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi (Uradni 
list SFRJ, št. 13/65), ki je na novo uredil pravico družinskih članov do varstva, 
pa je predpisal le nekaj splošnih in posebnih pogojev za priznavanje pravice 
do pomoči, medtem ko naj republike predpišejo s svojim zakonom: 

— natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da je hranilec preživljal družinske 
člane in da družinski člani nimajo dovolj sredstev za preživljanje; 

— višino denarne pomoči; 
— natančnejše premoženjske razmere, ki so pogoj za uveljavljanje denarne 

pomoči; 
— obseg zdravstvenega varstva. 
Predlog zakona obsega vsa vprašanja, ki jih morajo republike urediti, tako 

da temeljni zakon in republiški zakon sestavljata celoto. 
Predlog zakona je bil poslan vsem občinskim skupščinam, centrom za 

socialno delo. Sekretariatu za zakonodajo v Izvršnem svetu ter Republiškemu 
sekretariatu za narodno obrambo. Pripombe je poslalo 16 občin, 4 centri za 
socialno delo in oba omenjena sekretariata. Bistvene pripombe vseh teh so bile 
tudi upoštevane pri izdelavi tega predloga, zlasti pa vse pripombe obeh nave- 
denih sekretariatov. V posameznostih so nekatere pripombe še posebej obrav- 
navane pri obrazložitvi nekaterih določb tega predloga. 

Prejšnji zvezni zakon (Uradni list FLRJ, št. 17/59) je v 9. členu določal, da 
družinski člani nimajo dovolj sredstev za preživljanje, če letni dohodek od 
kmetijstva ne presega zneska 10 000 starih din na družinskega člana ali če kaki 
drugi mesečni dohodki ne presegajo zneska 4000 starih din mesečno na družin- 
skega člana. Odlok o premoženjskih pogojih za priznanje svojstva edinega hra- 
nilca pa je določil ta cenzus za dohodek iz kmetijske dejavnosti na 20 000 starih 
din letno oziroma za druge dohodke na 12 000 starih din mesečno na družin- 
skega člana. 

Glede na povečanje indeksa katastrskega dohodka, glede na sedanji druž- 
beni in ekonomski razvoj in upoštevajoč gibanje višine življenjskih stroškov 
pa je utemeljen predlog, da se določi cenzus vsaj na 300 novih din letno za 
dohodek iz kmetijske dejavnosti oziroma na 200 novih din mesečno za druge 
dohodke na družinskega člana. Vse občine so bile za ta cenzus, občina Tolmin 
pa je predlagala, da se kmetijski cenzus zviša na 350 novih din, cenzus za druge 
dohodke pa naj se zniža na 150 novih din, češ da to bolj ustreza njihovim 
razmeram. 

Po ocenitvi ta sprememba ne bo povzročila bistvenega povečanja števila 
upravičencev. 

V primeri z dosedanjo ureditvijo je novost določba 2. točke 2. člena pred- 
loga, po kateri se šteje, da je hranilec preživljal družinskega člana, ki je do 
njegovega odhoda v obvezno vojaško službo živel zunaj njegovega gospodinjstva, 
če mu je za preživljanje redno dajal materialna sredstva v poprečnem znesku 
najmanj 50 novih din mesečno, in to najmanj 6 mesecev pred odhodom v ob- 
vezno vojaško službo, in če drugi dohodki tega družinskega člana ne presegajo 
v tem zakonu določene višine dohodka iz kmetijske oziroma druge dejavnosti. 
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Objektivizacijo tega pogoja zahtevajo izkušnje iz dosedanje neenotne oziroma 
nejasne prakse. 

Tudi to določbo so podprle občine in centri za socialno delo, zlasti postavko 
poprečnega zneska podpore v znesku 50 novih din, le občina Maribor-Tezno in 
Zavod za socialno delo Maribor predlagata, da bi bila doba preračunanja po- 
prečne podpore emo leto, češ da je doba 6 mesecev prekratka za zanesljivo ugo- 
tovitev stvarne višine poprečnega zneska. 

Posebno vprašanje je način preračunavanja dohodkov iz raznih virov, to je 
katastrskih in drugih, in se za to preračunavanje predlaga že ustaljena oblika, 
kakršno so uveljavile tudi druge republike. Glede tega, kaj se šteje in kaj se ne 
šteje med redne dohodke po določbah tega zakona, pa je upoštevana dosedanja 
ureditev po zveznem odloku o premoženjskih pogojih za priznanje svojstva 
edinega hranilca (Uradni list SFRJ, št. 26/65), glede katere do sedaj ni bilo 
pripomb. 

Pomembno vprašanje, ki ga mora zakon rešiti, je določitev višine denarne 
pomoči. Na podlagi obstoječih predpisov je v letu 1965 prejemalo pomoč po- 
prečno 323 upravičencev. V ta namen je bilo izplačano v omenjenem letu skupno 
39 199 087 starih din ali poprečno mesečno 10 113 starih din na uživalca. Po- 
prečno število uživalcev pomoči je bilo v letu 1965 razmeroma nizko, saj je 
znašalo' v zadnjih 5 letih 366, v zadnjih 10 letih pa 387. 

Popolnoma jasno je, da višina dosedanjih denarnih pomoči — največ 12 000 
starih din — ne ustreza več. Zato se predlaga denarna pomoč za enega dru- 
žinskega člana v zneskih 250, 200 in 120 novih din oziroma za vsakega nadalj- 
njega družinskega člana po 50, 30 in 20 novih din; pri tem je višina pomoči 
odvisna od dohodkov skupnega gospodinjstva. Predlagana ureditev višine po- 
moči je upravičena zaradi porasta življenjskih stroškov in storitev po uvedbi 
gospodarske reforme. Ob upoštevanju predlaganega cenzusa bodo znašale po- 
prečne pomoči okoli 200 novih din mesečno. To pa pomeni, da se bodo denarne 
pomo'či družinskih članov povečale v letu 1967 pri poprečnem številu uživalcev 
340 za približno 375 000 novih din nasproti letu 1965. S tem povečanjem se 
strinja pretežna večina občin, nekateri predlagajo celo povečanje pri posameznih 
postavkah še za nadaljnjih 50 novih dinarjev, nekaj občin pa za 50 novih din 
manjše zneske. 

Posebej je bilo treba predvideti višino denarne pomoči v primeru, če hra- 
nilec ni bil v delovnem razmerju, ker je po določbi 10. člena temeljnega zakona 
višina denarne pomoči odvisna tudi od te okolnosti. Predlaga se zmanjšanje 
za enega družinskega člana za 20 novih din, za vsakega nadaljnjega pa za 10 
novih din mesečno, vendar pa skupno znižanje ne sme znašati več kot 60 
novih din. Ta ureditev upošteva dosedanja razmerja in tudi vse občine so za 
to, da ne bi bilo večjega znižanja, ker marsikateri obveznik nastopi obvezno 
vojaško službo takoj po končanem šolanju ali pa se iz raznih drugih opravič- 
ljivih razlogov ni mogel zaposliti do nastopa obvezne vojaške službe. 

Določiti je bilo treba tudi obseg zdravstvenega varstva. Tako rekoč vse 
občine, ki so poslale pripombe, so bile za to, da se način in obseg tega varstva 
uredita tako, kakor je to urejeno v zakonu o uvedbi zdravstvenega zavarovanja 
za določene skupine oseb (Uradni list LRS, št. 5/63) za uživalce stalnih prizna- 
valnin oziroma socialnih podpor, ker se je ta ureditev v več kot 3-letni praksi 
dobro obnesla. Ta ureditev ne bo povzročila kakšnih večjih finančnih bremen v 
primeri z dosedanjo ureditvijo, bo pa poenotila zakonsko ureditev zdravstvenega 
varstva za vse uživalce denarne pomoči iz občinskih sredstev. 
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Sicer pa zakonski predlog ne predvideva nikakih posebnih novih pravic in 
s tem tudi ne nadaljnjih novih obveznosti za občine. 

Po predlogu tega zakona so občinske skupščine pooblaščene, da lahko pre- 
nesejo odločanje o pomoči po tem zakonu na centre za socialno delo. To je v 
skladu z zakonom o določitvi skrbstvenega organa v občini, ki ga je pravkar 
sprejela Skupščina SR Slovenije. 

Omeniti je treba še, da so nekatere občine imele nekaj podrobnejših pred- 
logov glede samega upravnega postopka pred organi, vendar gredo ti predlogi 
prek uvodoma omenjenega pooblastila zveznega temeljnega zakona, ne glede na 
to pa so podrobnejše določbe spričo določb zakona o splošnem upravnem po- 
stopku tudi nepotrebne. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
17. decembra 1967 obravnavala predlog zakona o pomoči družinskim članom, 
katerih hranilec je v obvezni vojaški službi, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi komisija k predlogu zakona ni imela pripomb. Ugo- 
tovila je, da se s predlaganim zakonom predvsem realizira določba 15. člena 
temeljnega zakona o pomoči družinskim članom, katerih hranilec je v obvezni 
vojaški službi (Ur. 1. SFRJ, št. 13/65), po kateri republike predpišejo s svojim 
zakonom natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da je hranilec preživljal družinske 
člane, in da družinski člani nimajo dovolj sredstev za preživljanje, predpišejo 
višino denarne pomoči in določijo natančneje premoženjske razmere, ki so pogoj 
za uveljavljanje denarne pomoči, ter obseg zdravstvenega varstva. Poleg tega se 
z zakonskim predlogom urejajo še nekatera druga, predvsem podrobna vpra- 
šanja, ki jih zvezni temeljni zakon ni rešil. 

Predstavnik Izvršnega sveta je med obravnavo v podrobnostih pojasnil, da 
je v besedilu drugega odstavka 3. člena zakonskega predloga prišlo do napake 
ter je popravil določbe drugega odstavka 3. člena tako, da se število 200 nado- 
mesti s številko 3, število 120 pa se nadomesti s številko 2. 

Komisija je popravek besedila sprejela na znanje in v podrobni obravnavi 
k predlogu zakona predlagala še naslednje spremembe: 

K 2. členu : Besedi »družinskega člana« v začetku besedila 1. in 2. točke 
se črtata ter dostavita k besedilu v prvi vrsti, ki se tako dopolnjeno glasi: 
»Šteje se, da je hranilec preživljal družinskega člana:«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 15. členu: Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Ta zakon začne veljati 1. januarja 1967.« 
Tudi ta sprememba je redakcijskega značaja. 
Na vseh mestih v besedilu zakonskega predloga, kjer se govori o novih 

dinarjih, se črta beseda »novih«. 
Predstavnik Izvršnega sveta je predlagane spremembe sprejel in so tako 

postale sestavni del zakonskega predloga. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 
St.: 55-2/66 
Ljubljana, dne 17. decembra 1966 
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Odbor za zdravstvo in socialno politiko Republiškega zbora — poročilo z dne 
16. 12. 1966, št. 55-2/66 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Socialno-zdravstve- 
nega zbora — poročilo z dne 16. 12. 1966 in dodatno poročilo z dne 28. 12. 1966, 
št. 55-2/66 

PREDLOG ZAKONA 
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Stavbno zemljišče se ureja in oddaja po določbah tega zakona in po pred- 
pisih, izdanih na njegovi podlagi. 

2. člen 

Za stavbno zemljišče po tem zakonu se šteje zemljišče, ki je po urbani- 
stičnem načrtu namenjeno za graditev, in zemljišče, za katero je pristojni urba- 
nistični organ izdal dovoljenje za lokacijo. 

3. člen 

Pri urejanju stavbnega zemljišča in pri financiranju tega urejanja sode^ 
lujejo občina, komunalne organizacije in investitorji po določbah tega zakona. 

4. člen 

Urejanje stavbnega zemljišča mora biti v skladu z urbanističnim načrtom. 
Izvrševati se mora po etapah, ki jih določa urbanistični načrt. 

Če občinska skupščina še ni sprejela urbanističnega načrta, lahko določi 
etape graditve na podlagi zazidalnih načrtov s posebnim predpisom. 

5. člen 

V mestu, ki je razdeljeno na. občine, opravlja mestni svet zadeve, ki jih 
opravlja po tem zakonu občinska skupščina. 

II. Urejanje stavbnega zemljišča 

6. člen 

Urejanje stavbnega zemljišča obsega pripravo stavbnega zemljišča in oprem- 
ljanje stavbnega zemljišča. 

Priprava stavbnega zemljišča po tem zakonu obsega: 
a) asanacijska dela (poravnavanje, nasipavanja in osušitev zemljišča, zava- 

rovanje drsečega terena, odstranitev rastlinja in odlagališč ter druga podobna 
asanacijska dela); 
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b) odstranitev in nadomestitev obstoječih objektov, naprav in opreme ter 
nasadov na zemljišču; 

c) izdelavo zazidalnega načrta. 
Za opremljanje stavbnega zemljišča se šteje graditev primarnih in sekun- 

darnih komunalnih objektov in naprav, ki so namenjene za skupno in indivi- 
dualno porabo. 

7. člen 

Za urejanje stavbnega zemljišča v mestih in v naseljih mestnega značaja 
ter za urejanje večjih zazidalnih kompleksov zunaj mest in naselij mestnega 
značaja (naselja letnih hišic in podobno) skrbi občina. 

Občinska skupščina lahko poveri urejanje stavbnega zemljišča iz prejš- 
njega odstavka delovni organizaciji za urejanje stavbnega zemljišča. 

Občina oziroma organizacija za urejanje stavbnega zemljišča lahko s po- 
godbo prepusti investitorju, da sam uredi zemljišče. 

Za ureditev stavbnega zemljišča v krajih, ki niso zajeti v prvem odstavku 
tega člena, skrbi investitor. 

III. Financiranje urejanja stavbnega zemljišča 

8. člen 

Občina financira v skladu s predvideno etapo ureditve stavbnega zemljišča 
na ureditvenem območju naselja graditev komunalnih objektov in naprav pri- 
marnega in sekundarnega pomena, ki so namenjena za skupno porabo, ter izde- 
lavo zazidalnega načrta. 

9. člen 

Komunalne organizacije financirajo v skladu s predvideno etapo ureditve 
stavbnega zemljišča na ureditvenem območju naselja graditev komunalnih 
objektov in naprav primarnega in sekundarnega pomena, ki so namenjena za 
individualno porabo. 

10. člen 

Ce gradi investitor objekt na stavbnem zemljišču v ureditvenem območju 
naselja in v skladu s predvideno etapo urejanja stavbnega zemljišča, nosi samo 
stroške priprave stavbnega zemljišča (drugi odstavek 6. člena tega zakona). 

Če gradi investitor objekt na stavbnem zemljišču v ureditvenem območju 
naselja, vendar na lokaciji, ki ni zajeta s predvideno etapo urejanja stavbnega 
zemljišča, ali če gradi objekt na stavbnem zemljišču zunaj ureditvenega območja 
naselja, nosi tudi dejanske stroške za opremljanje zemljišča (tretji odstavek 
6. člena tega zakona). 

Investitor, ki obnovi ali prezida obstoječi objekt, ki je že priključen na 
komunalne naprave, plača samo dejanske stroške za pripravo in opremljanje 
stavbnega zemljišča, če terja obnova ali prezidava zgraditev novih komunalnih 
naprav ali njihovo povečanje. 

40 
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IV. Oddaja v uporabo stavbnega zemljišča v družbeni 
lastnini, na katerem ima pravico uporabe občina 

11. člen 

Urejeno stavbno zemljišče v družbeni lastnimi, na katerem ima pravico 
uporabe občina, se oddaja v uporabo družbenim pravnim osebam, občanom in 
civilnim osebam samo za graditev takih objektov, kot so predvideni v urbani- 
stičnem načrtu. 

Oddaja se opravi praviloma z javnim natečajem. 

12. člen 

Brez javnega natečaja se s pogodbo odda urejeno stavbno zemljišče, ki je 
potrebno za zgraditev vodovodnih in kanalizacijskih objektov, cestnih in želez- 
niških objektov in naprav, elektroenergetskih naprav, poštno-telefonskih naprav, 
vojaških objektov in objektov za socialno, zdravstveno in prosvetno službo ter 
za ureditev parkov in zelenih površin. 

Brez javnega natečaja se odda stavbno zemljišče tudi prejšnjemu lastniku 
nacionaliziranega zemljišča v primerih in pod pogoji iz 40. člena zakona o naci- 
onalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (Uradni list FLRJ, št. 
52-890/58). 

Po odločitvi občinske skupščine se lahko odda brez javnega natečaja v upo- 
rabo urejeno stavbno zemljišče tudi za zgraditev objektov družbenih dejavnosti, 
ki niso obsežene v prvem odstavku tega člena. 

13. člen 

Natečaj razpiše in urejeno stavbno zemljišče odda občinska skupščina ali 
po njenem pooblastilu organizacija za urejanje stavbnega zemljišča, če takšne 
organizacije ni, pa za komunalne zadeve pristojni občinski upravni organ. Razpis 
se objavi v uradnem glasilu občine. 

14. člen 
Razpis javnega natečaja obsega: 
1. zazidalne podatke za stavbno zemljišče; 
2. rok za začetek in dokončanje graditve; 
3. izklicno ponudbo, ki obsega odškodnino za pravico uporabe urejenega 

stavbnega zemljišča in dejanske stroške za ureditev tega zemljišča; 
4. rok za plačilo odškodnine za stavbno zemljišče iz prejšnje točke; 
5. višino varščine; 
6. rok za predložitev ponudb za dodelitev stavbnega zemljišča, ki mora 

znašati najmanj 15 dni od objave razpisa. 

15. člen 

Urejeno stavbno zemljišče se odda v uporabo najugodnejšemu ponudniku. 
Stavbno zemljišče se odda z odločbo; odločba se vroči vsem udeležencem 

javnega natečaja. 
Z odločbo se določijo zazidalni podatki, rok za začetek in dokončanje gra- 

ditve ter izklicana odškodnina za pravico uporabe urejenega stavbnega zemljišča. 
O pritožbi zoper odločbo odloča republiški sekretariat za urbanizem. 
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16. člen 

Ce se oddaja v uporabo stavbno zemljišče v družbeni lastnini, ki je samo 
deloma urejeno, se primemo uporabljajo določbe 11. do 15. člena tega zakona. 
V takem primeru se v razpisu javnega natečaja poleg podatka iz 3. točke 
14. člena tega zakona tudi navede, katera manjkajoča dela mora najboljši po- 
nudnik opraviti na svoje stroške in v kakšnem roku mora to storiti. 

17. člen 

Če se odda urejeno stavbno zemljišče v uporabo brez javnega natečaja, se 
s pogodbo določijo podatki iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona. 

18. člen 

Izjemoma se lahko razpiše javni natečaj tudi za oddajo neurejenega stavb- 
nega zemljišča v večjem predelu, predvidenem za graditev stanovanj za trg. 
Takega natečaja se lahko udeležijo samo proizvajalci stanovanj za trg. 

19. člen 

Sredstva, ki jih dobi občina oziroma organizacija za urejanje stavbnega 
zemljišča na podlagi določb tega poglavja, se smejo uporabljati samo za ure- 
janje stavbnih zemljišč. 

V. Končni določbi 

20. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o urejanju mest- 
nega zemljišča (Uradni list LRS, št. 8-65/63). 

21. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po 10. členu temeljnega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 
(Uradni list SFRJ, št. 10/65) preneha z uveljavitvijo tega temeljnega zakona 
tudi splošni zakon o urejanju in uporabi mestnega zemljišča (Uradni list FLRJ, 
št. 12/62). S prenehanjem splošnega zakona o urejanju in uporabi mestnega 
zemljišča je dana možnost republiki, da samostojno in v skladu s potrebami 
urbanizacije regulira vprašanje urejanja zemljišč s komunalnimi napravami za 
svoje območje. 

Dosedanji republiški zakon o urejanju zemljišča (Uradni list SRS, št. 8/63) 
je bil vezan na okvirne določbe omenjenega zveznega splošnega zakona, ki niso 
v celoti ustrezale razmeram v naši republiki. Določila tega zakona so se nanašala 
na območje ožjega gradbenega okoliša, niso pa obravnavala drugega ureditve- 
nega območja mest in naselij mestnega značaja. To je povzročilo vrsto anomalij 
in tudi pripeljalo do povečane graditve na nezazidljivih površinah (črne gradnje). 

40» 
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Vrh tega pa republiški zakon ni urejal vprašanja prispevka za uporabo mestnega 
zemljišča; s tem je odpadlo zbiranje finančnih sredstev, ki bi se lahko uporabila 
tudi za urejanje zemljišč. Pomanjkanje finančnih sredstev v specializiranih 
komunalnih organizacijah, ki so svoje dohodke mogle oblikovati le v okviru 
administrativno določenih tarif, ter nezadostna sredstva občin — vse to je 
v praksi povzročilo, da je bil večji del stroškov za urejanje mestnih zemljišč 
prenesen na posamezne investitorje. Ti so bili nesorazmerno preobremenjeni 
s prispevkom za urejanje zemljišč, zlasti tudi za graditev komunalnih naprav 
primarnega pomena. 

Spričo vseh teh okoliščin je potrebna nova pravna ureditev za urejanje 
zemljišč. Ker ima urejanje zemljišč velik pomen za urbanizacijo Slovenije, je 
podana potreba po enotni zakonski ureditvi, ne glede na to, da je po ustavi 
urejanje zemljišč v pristojnosti občine. 

Poglavitna nova ureditev po predlogu zakona je tale: 
1. Urejanje zemljišč se razširja na zemljišča, ki se nahajajo v ureditvenem 

območju mesta oziroma naselja mestnega značaja in tudi na posamezno zem- 
ljišče zunaj ureditvenega območja, za katero izda občinski urbanistični organ 
lokacijsko dovoljenje. 

2. Kot poglavitno načelo za urejanje stavbnih zemljišč določa predlog za- 
kona etapo graditev na ureditvenem območju naselja, da bi se tako doseglo 
sistematično izgrajevanje komunalnih naprav v skladu s potrebami stanovanjske 
in druge graditve, ki jo določa urbanistični projekt. To naj bi omogočalo večji 
učinek pri investicijskih vlaganjih občine, specializiranih komunalnih gospo- 
darskih organizacij ter investitorjev v izgrajevanje komunalnih naprav. 

3. Investitor naj po predlogu zakona nosi stroške samo za del urejanja 
stavbnega zemljišča, to je, za pripravo stavbnega zemljišča, medtem ko naj bi 
stroške za opremljanje zemljišča s komunalnimi napravami nosila občina za 
komunalne naprave skupne porabe, specializirane komunalne organizacije pa 
za izgradnjo komunalnih naprav individualne porabe. Teh ugodnosti pa bi bil 
investitor deležen samo v primeru, če gradi objekt na stavbnem zemljišču, ki 
je v ureditvenem območju naselja in v skladu s predvideno etapo ureditve. 
V primeru, da investitor gradi objekt zunaj etape oziroma zunaj ureditvenega 
območja, pa bo moral nositi tudi stroške za opremljanje zemljišča s komunal- 
nimi napravami. Namen take ureditve je — poleg splošnega načela o sinhro- 
nizirani etapni graditvi komunalnih naprav — da ekonomsko stimulira, investi- 
torja za graditev na ureditvenem območju v skladu s predvideno etapo ureditve. 
Pri tem se investitorju daje možnost, da sam zgradi potrebne komunalne na- 
prave v obsegu in v kakovosti, kot se določi v pogodbi z organizacijo za urejanje 
zemljišč. 

Ne glede na to, ali gradi investitor na ureditvenem območju ali zunaj njega, 
bo odslej plačeval samo dejanske stroške za pripravo oziroma opremljanje stavb- 
nega zemljišča in ne poprečnih stroškov za razširjeno reprodukcijo komunalnih 
naprav, ki so potrebni naselju, kakor je določal sedanji zakon. 

4. Organizacijo urejanja zemljišč prepušča zakon v celoti občini s tem, da 
mora biti urejanje zemljišč v skladu z urbanističnim projektom in z etapo 
urejanja, ki jo ta določa. 

5. Za adaptacijo se v prihodnje ne plačujejo več dodatni stroški za komu- 
nalne naprave, razen če terja obnova ali prezidava zgraditev novih komunalnih 
naprav ali njihovo povečanje. 
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6. Zakon obdrži tudi za naprej načelo, da se zemljišče oddaja v uporabo 
z javnim natečajem. Samo izjemoma se lahko odda stavbno zemljišče v uporabo 
brez javnega natečaj; v katerih primerih se to načelo uveljavi, določa sam 
zakon ali pa pooblašča občinsko skupščino, da to določi s svojim predpisom. 
Sicer pa je oddajanje stavbnega zemljišča spopolnjeno glede na potrebe prakse. 

7. Zakon ima odločilen vpliv na način in obliko zbiranja sredstev in finan- 
ciranja komunalnih investicij. Tako imenovani komunalni prispevek, ki je bil 
doslej največji vir sredstev občinskih komunalnih skladov, zakon odpravlja. 
Prinaša pa nov vir sredstev, in sicer odškodnino za pravico uporabe stavbnega 
zemljišča (prek licitacije). Občina tako zajema del ali celotno zemljiško rento. 
Ta vir sredstev (licitacija) in prispevek za uporabo mestnega zemljišča lahko 
nadomestita tako imenovani komunalni prispevek, ki ga sedaj plačujejo inve- 
stitorji. 

8. Naslednja materialna posledica, ki jo ta zakon prinaša, so tarife (cene) 
za komunalne storitve. Sedanje tarife materialno ne omogočajo sistema, ki ga 
zakon prinaša. Najavljena sprostitev tarif (cen) je nujno potrebna, da bi lahko 
komunalne delovne organizacije prevzele del razširjene reprodukcije svojih 
osnovnih sredstev. Realnejše tarife komunalnih storitev bi omogočile postopno 
materialno osamosvojitev komunalnega gospodarstva. 

9. Prehod od sistema »-komunalnega prispevka« na predlagani sistem utegne 
v nekaterih občinah povzročiti težave pri financiranju komunalnih objektov in 
naprav, ker dotok sredstev iz novih virov (prispevek za uporabo mestnega 
zemljišča, nove tarife komunalnih storitev in sredstva, ki jih občina dobi pri 
licitaciji stavbnih zemljišč) v začetnem obdobju ne bo omogočil nepretrganega 
financiranja. 

Etape investicij v komunalne naprave in objekte bodo izhajale iz razpo- 
ložljivih sredstev občine in komunalnih organizacij. Stanovanjska graditev po 
reformi terja večje komunalne investicije (individualna graditev). Utegne se 
povečati disproporc med razpoložljivimi sredstvi in potrebami. 

Zato je mogoče pričakovati, da bodo investitorji zlasti v prehodnem obdobju 
sodelovali s svojimi sredstvi pri financiranju komunalnih naprav in objektov, 
toda na temelju pogodbenega razmerja s komunalnimi organizacijami in občino, 
ne pa na podlagi komunalnega prispevka. 

Obstoja tudi možnost angažiranja bančnih kreditov, ki lahko v prehodnem 
obdobju pomagajo premostiti morebitni izpad sredstev. Ta možnost je toliko 
realnejša v občinah, kjer so predpisali obresti od poslovnega sklada komunalnih 
organizacij (Ljubljana 900 milijonov S din), ki se uporabijo za kreditiranje ko- 
munalnega gospodarstva. 

DODATNA OBRAZLOŽITEV 

(1) Komunalno urejanje zemljišč, kakor tudi celotna komunalna dejavnost, 
predstavlja v urbanski stanovanjski gradnji in ob rastočem komunalnem stan- 
dardu permanenten problem, ki ga vsa leta doslej nismo mogli dosledno in 
kompleksno urediti. 

Komunala ima javni pomen in dolgoročne značilnosti. Zaradi tega so inte- 
resi investitorja (le-ti so praviloma kratkoročni) pogosto "brez direktne funk- 
cionalne povezanosti s komunalnim gospodarstvom. Odnos investitorjev do 
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komunale je še vedno močno pod vtisom pretekle prakse, ko je skrbela za 
komunalno gospodarstvo skoraj izključno občina. 

Prvič se stroški za komunalno urejanje zemljišč pojavijo v stroških inve- 
sticije v letu 1959, ko je ZIS vpeljal obvezni 10 °/o komunalni prispevek od 
vrednosti investicije. Ta prisp>evek ni zadoščal in je še v naprej večino sredstev 
za komunalno ureditev zemljišč prispeval občinski proračun, stanovanjski skladi, 
skladi delovnih organizacij in komunalnih delovnih organizacij. 

V 1. 1962 je splošni zakon o urejanju in uporabi mestnega zemljišča uveljavil 
bolj sistematično in razširjeno obveznost investitorjev za komunalno urejanje 
zemljišč. Ta zakon, ustrezni republiški zakon in občinski odloki so vpeljali 
komunalni prispevek investitorjev, ki velja še danes. 

Komunalni prispevek (kot v praksi imenujemo prispevek za pripravo in 
opremljanje mestnega zemljišča) ima veljavo v ožjem gradbenem okolišu. Izra- 
čunavajo ga na osnovi povprečnih potreb komunale v naselju ali v delu naselja. 
Kot kriteriji za izračun uporabljajo m2 zemljiške površine, m2 koristne površine, 
proračunsko oziroma obračunsko vrednost investicije, pavšal ipd. Tako je t. im. 
komunalni prispevek dosegel za individualno družinsko hišo od 250 000 S din do 
2 400 000 S din, za stanovanje v bloku pa od 600 000 S din pa do 2 000 000 S din. 

(2) Režim komunalnega prispevka ima negativne posledice za komunalno 
gospodarstvo in za organizirano urbansko rast naših mestnih naselij. Nastalo 
je absurdno stanje ne le zaradi tega, ker so investitorji postali financerji komu- 
nalnega urejanja celotnega ali vsaj velikega dela naselja, temveč predvsem zato, 
ker so v mnogih primerih kljub plačilu komunalnega prispevka investitorji 
ostali brez nekaterih nujnih komunalij, ki so jih s komunalnim prispevkom 
plačali, oziroma so s komunalnim prispevkom plačevali komunalije, ki so že 
obstojale. 

Za ilustracijo navajamo podatke o zbranem komunalnem prispevku: 

Ljubljana 1965: 3738 milijonov S din, 
1966: 3560 milijonov S din; 

Maribor 1965: 453 milijonov S din, 
1966: 587 milijonov S din; 

Kranj 1965: 295 milijonov S din. 

Nadaljnje negativne posledice takega režima so, da so se začeli predvsem 
individualni graditelji izogibati ožjih gradbenih okolišev, kjer obstoja obveznost 
komunalnega prispevka. Mestna zemljišča so odbijala, ne pa privlačevala inve- 
stitorje, ki so napačno trdih, da v mestu ni na voljo lokacij. Nasprotno. Občine 
so mnogo storile, da so za mestna zemljišča izdelali potrebne urbanistične doku- 
mentacije tako za blokovno kot za družinsko gradnjo. Vendar so lokacije bile 
zaradi komunalnega prispevka in v letošnjem letu tudi zaradi oene zemljišč 
za mnoge investitorje nedostopne. Pojavila se je razpršena gradnja v manj 
kvalitetnih in manj organiziranih naseljih, vaseh, ob cestah in kar je zlasti 
zaskrbljujoče: komunalni prispevek je poleg visoke cene zemljišč poglavitni 
vzrok za številne nedovoljene (črne) gradnje. 

Občine, ki so vodile politiko visokega komunalnega prispevka, so sicer pri- 
dobile stabilen vir financiranja komunalne opreme, vendar so s tem občutno 
podražile stanovanjsko in drugo gradnjo tudi nad eno tretjino investicijske 
vrednosti. Predvsem pa poudarjamo, da je sistem financiranja stanovanjske 
gradnje preko stanovanjskih skladov, ki je veljal pred reformo, lahko sprejel 
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režim komunalnega prispevka. Nasprotno pa ob pogojih gospodarjenja, ki jih 
uvaja gospodarska oziroma stanovanjska reforma, postane režim komunalnega 
prispevka prav tako nesprejemljiv kot je nevzdržen sistem financiranja stano- 
vanjske gradnje preko stanovanjskih skladov. 

(3) V obravnavani problematiki zavzema pomembno dejstvo splošna eko- 
nomska in tehnična zaostalost komunalnih dejavnosti naših mestnih naselij, 
administrativno določanje tarif za komunalne proizvode in storitve, odsotnost 
objektivnih ekonomskih odnosov in lastne materialne osnove. Hitra urbanizacija 
je močno prehitela komunalno urejanje zemljišč. 

Zaradi takšnega stanja imamo opravka z nenačrtno gradnjo komunalij, šte- 
vilnimi gradbišči in vplivom neekonomskih faktorjev izven komunalnega gospo- 
darstva, nestalnostjo kadrov itd. 

V zadnjih letih se srečujemo z logično posledico opisanega stanja: komu- 
nalne delovne organizacije se v vse večji meri preusmerijo in. nekomunalne 
dejavnosti kot so gradbeništvo, prevozništvo, čiščenje oken itd. Te nekomunalne 
dejavnosti so v 1. 1963 zavzemale v strukturi dohodka komunalnega gospodar- 
stva v Sloveniji 35,7 °/o, v 1. 1964 pa že 47,1 %>. Ce k temu dodamo še dejstvo, 
da v strukturi potrošnikov komunalnih storitev in proizvodov prevladuje gospo- 
darstvo zaradi trikrat višje tarife, ki jo gospodarstvo plačuje v razmerju do 
prebivalstva, potem ni dvoma, da je trditev o prevladovanju elementov starega 
sistema v komunali pravilna (dohodki od prebivalstva 20t0/o, dohodki od gospo- 
darstva 51 »/o, dohodki od občinskih proračunov in skladov 20,3 a/o — podatki 
za 1. 1964). 

(4) Medtem ko smo priča ostremu boju za načela gospodarske reforme 
v proizvodni sferi in medtem ko smo stanovanjsko gospodarjenje opredelili 
z vrsto predpisov in temeljno organizacijsko spremembo (stanovanjska podjetja), 
pa se v komunalnem gospodarstvu vztrajno zadržujejo administrativni odnosi. 
Resolucija o stanovanjski reformi postavlja načelo, da naj bi se komunalne 
dejavnosti tako kot stanovanjsko gospodarstvo razvijale na lastni materialni 
osnovi. Reforma mora zajeti torej tudi komunalno gospodarstvo. Pomeni, da 
moramo postopoma odpraviti administrativne odnose: limitirane tarife, različne 
tarife za gospodinjstvo in za gospodarstvo, komunalni prispevek investitorjev in 
uveljaviti take ekonomske, objektivne odnose, ki bodo vključile komunalo skupaj 
s stanovanjskim gospodarstvom v urbansko ekonomiko. Zaradi tesnih funkcio- 
nalnih vezi komunale z ekonomiko urbanizma in regionalnega razvoja je vsako 
izolirano obravnavanje in reševanje komunalne problematike nerazumno. 

(5) Izhajajoč iz prej omenjenih stališč uveljavljamo v predlaganih zakonih 
koncept reforme komunalnih dejavnosti iz naslednjih načel. 

Prvo: 
— organska povezanost komunale z urbansko ekonomiko; 
— lastna materialna osnova komunalnega gospodarstva na podlagi objek- 

tivnih ekonomskih razmerij; 
— načelo solidarnosti vseh potrošnikov v naselju. 
Postopno uvajanje gospodarske reforme v komunali terja nadalje jasno 

opredelitev nosilcev komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč: tu sodelujejo 
vzporedno in koordinirano trije partnerji: 

— komunalne delovne organizacije; 
— občina; 
— investitorji. 
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Omenjeni temeljni nosilci urbanskega razvoja investirajo koordinirano po 
časovno, tehnično, prostorsko in ekonomsko opredeljenih gradbenih etapah. To 
bi bilo drugo praktično načelo komunalne reforme. Tretje načelo pa je delitev 
komunale na kolektivno potrošnjo (mestne komunikacije, zelenice, javna raz- 
svetljava, ki se njih potrošnja ne da meriti) in na komunalno individualne 
potrošnje (voda, plin, elektrika, topla voda, kanalizacija, snaga itd., ki se njih 
poraba lahko meri in tarifira glede na obseg in kvaliteto). 

Naslednje četrto načelo je, da investitorji niso dolžni financirati komu- 
nalne naprave in objekte, ki sodijo v »kolektivno ali individualno komunalo«, 
temveč financirajo le tiste komunalne stroške, ki so v neposredni zvezi z objek- 
tom (priključki, ureditev okolice itd.) in pripravo konkretnega zemljišča. 

Za financiranje investicij kolektivne komunalne potrošnje skrbi občina, za 
financiranje investicij individualne komunalne potrošnje komunalne delovne 
organizacije, stroški za pripravo posamičnega zemljišča in za priključke na 
komunalne instalacije in za ureditev okolice objekta pa so sestavni del kon- 
kretne investicije t. j. strošek investitorja. 

Posebej naglašamo, da velja sistem opisanih odnosov, obveznosti in pravic 
le za tiste komunalne investicije, ki so zajete v gradbenem programu etape, ki 
jo določi občina. Nasledek tega izhodišča bo, da bodo investitorji, ki grade 
v organizirani etapi kompleksnega urejanja stavbnih zemljišč, uživah oprostitve 
oziroma beneficije, ki smo jih poprej opisali v izhodiščnih načelih komunalne 
reforme. 

Investitorji, ki bodo gradili izven organiziranih gradbenih etap, bodo mo- 
rali nositi vse stroške »individualne in kolektivne« komunale. To načelo je v' 
zakonu nedvoumno'. Tako se bo uveljavil materialni interes graditi v organi- 
ziranih kompleksih, kar smo doslej skušali doseči z administrativnim prisi- 
ljevanjem. 

Finančna sredstva za financiranje »kolektivne komunale« naj bi prispevala 
občina. Vir teh sredstev je prispevek za uporabo mestnega zemljišča. 

Finančna sredstva za financiranje »individualne komunale« prispevajo de- 
lovne komunalne organizacije. Vir teh sredstev so tarife oziroma cene za komu- 
nalne proizvode in storitve. 

Urejanje, to je priprava in opremljanje konkretne zemljiške parcele je 
strošek investitorja. 

Poudarjamo še enkrat, da opisani sistem velja le v okviru etape, ki jo 
določa občina z urbanističnim načrtom. 

To so načelna izhodišča komunalne reforme, ki jih uvajamo z zakonom 
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča in v zakonu o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča. 

(6) S predlaganimi zakoni ukinjamo dosedanji režim komunalnega pri- 
spevka, ki je kakor rečeno le predstavljal za občine izdaten vir finančnih 
sredstev za komunalno investiranje. Opozoriti je treba pri tem, da utegne prehod 
na nov reformirani sistem financiranja in ekonomskih odnosov povzročiti 
v nekaterih občinah finančne težave. Le-te povzroča slej ko prej nizko limiti- 
rana administrativno določena tarifa in relativno nižji dohodek, ki ga priča- 
kujemo iz prispevka za uporabo mestnega zemljišča v razmerju do dohodkov 
iz dosedanjega komunalnega prispevka. 

Iz povedanega izhaja, da v predhodnem obdobju ne moremo pričakovati, da 
bo komunalno gospodarstvo v celoti razpolagalo z večjimi sredstvi in da bo 
potrebno še v naprej angažirati sredstva investitorjev. 
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Ljubljana: komunalni prispevek 3500 milijonov S din, 
prispevek za uporabo ca. 1700 milijonov S din; 

Maribor: komunalni prispevek 587 milijonov S din, 
prispevek za uporabo ca. 400 milijonov S din; 

Kranj: komunalni prispevek 300 milijonov S din, 
prispevek za uporabo ca. 200 milijonov S din. 

O pričakovanem prispevku za uporabo mestnega zemljišča lahko podamo 
le grobe ocene. 

Angažiranje sredstev investitorjev v gradbeno komunalni etapi pa je v 
novem sistemu bistveno druge kvalitete: investitorji bi prispevali svoja sredstva 
na podlagi pogodbe z občino kot nosilcem »kolektivne komunale« in delovnimi 
organizacijami kot nosilci »individualne komunale«. To pogodbeno razmerje pa 
nima prisilnega pomena kot je to slučaj s pogodbo o komunalnem prispevku 
(le-ta je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja), temveč se opira na bodočo 
poravnavo v obliki vračila prispevanega zneska investitorja ali obračuna v obliki 
nižje tarife oziroma prispevka. 

Omenjamo, da obstajajo možnosti financiranja oziroma kreditiranje inve- 
sticij si področja komunale tudi z bančnimi krediti, iz obresti na poslovni sklad 
komunalnih delovnih organizacij (Ljubljana 900 mio S din v 1. 1966), s sredstvi 
hišnine, s sredstvi iz licitacije stavbnih zemljišč, ki so v družbeni lasti, skladov 
skupne porabe delovnih organizacij, in slednjič tudi s sredstvi proračuna občine. 
V manjših naseljih že sedaj pogosto uveljavljajo krajevni samoprispevek obča- 
nov za financiranje krajevnih komunalnih investicij. 

(7) Gradbeno komunalno etapo uvajamo z omenjenima zakonoma zaradi 
načrtnosti in koncentracije komunalnih investicij. Etapa lahko zajame večje 
komplekse, zazidavo vrzeli (plombe), rekonstrukcijo obstoječih zazidav ipd. Etapo 
programsko vežemo na realne ekonomske možnosti investitorjev vseh vrst, 
občine in komunalnih delovnih organizacij. Etapno organsko rast mestnih na- 
selij zagotavljamo torej z interesom investitorjev, ki naj izhaja iz ekonomskih 
ugodnosti in ne z administrativnim prisiljevanjem. Sedanja praksa številnih 
stanovanjskih in komunalnih gradbišč, razdrobljenost komunalnega urejanja je 
največja hiba komunalnega urejanja zemljišč in je logična posledica administra- 
tivnega sistema. 

(8) 2e uvodoma smo opredelili komunalno reformo kot nujni sestavni del 
gospodarske reforme. Likvidacija administrativnih spon komunalnega gospo- 
darstva se na eni strani vključuje v reformo stanovanjskega gospodarstva, na 
drugi strani pa nujno zahteva reformo načel in odnosov v naši urbanizaciji in 
zemljiški politiki. Zaradi tega hkrati z obema »komunalnima zakonoma« bomo 
predlagali Skupščini SR Slovenije tudi nov zakon o urbanističnem planiranju 
in zakon o regionalnem prostorskem planiranju. Vsi štirje zakoni tvorijo zaokro~ 
ženo celoto. 

Zakon o urbanističnem planiranju izhaja iz temeljnega načela, da naj inve- 
stitor v okviru splošnih omejitvenih predpisov (zavarovana območja) sam išče 
oziroma izbira lokacijo za svoj objekt, medtem ko do sedaj investitorje prisi- 
ljujemo v gradbene okoliše na povsem administrativnih instrumentih. Investi- 
torji bodo izbirali »logično« ugodne lokacije. Te ugodnosti jim nedvomno zago- 
tavlja predlagani sistem komunalnega urejanja zemljišč. Zavarovana območja 
opredeljujemo z zakonom o regionalnem prostorskem planiranju. Mestna zem- 
ljišča, ki jih s kolektivnimi komunalnimi napravami solidarno opremljajo vsi 
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občani in potrošniki iz gospodarstva, bodo vsekakor privlačnejša za investitorje 
kot pa za zemljišča izven naselij oz. gradbenih komunalnih etap. 

S predlaganimi zakoni: z zakonom o urejanju in oddajanju stavbnega zem- 
ljišča, z zakonom o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, z zakonom o 
urbanističnem planiranju in z zakonom o regionalnem prostorskem planiranju 
uvajamo objektivna načela v kompleksno urbansko ekonomiko in hkrati likvi- 
diramo neustrezne elemente starega administrativnega sistema.. 

(9) Slednjič pripominjamo, da obstaja glede uvedbe republiškega zakona 
o prispevku za uporabo mestnega zemljišča dvom o njegovi primernosti. 

Temeljni zakon pooblašča občine, da lahko predpišejo prispevek in opozoriti 
moramo, da z republiškim zakonom prispevek le konkretiziramo oziroma ome- 
jujemo samo na investicije kolektivne potrošnje ter uvajamo nekatere potrebne 
oprostitve plačevanja prispevka. Republiški zakon tudi bistveno poenostavlja 
in pocenjuje način pobiranja prispevka. 

Opozoriti tudi želimo, da je republiški zakon o prispevku sestavni del 
sistema. Kolikor tega zakona ne bi sprejeli, ne pomeni, da ga občine ne bi 
mogle samostojno predpisovati na osnovi temeljnega zakona, pač pa pomeni, da 
ne moremo dosledno izpeljati komunalne reforme po prej opisanih načelih. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. decembra 1966 in 17. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o urejanju 
in oddajanju stavbnega zemljišča, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
njen izvršni svet. 

Na seji dne 2. decembra 1966 je komisija v načelni obravnavi ugotovila, da 
je po določbi 10. člena temeljnega zakona o prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča (Ur. 1. SFRJ, št. 10/65) prenehal veljati splošni zakon o urejanju in 
uporabi mestnega zemljišča (Ur. 1. SFRJ, št. 12/62) in sedaj ni več nobenega 
zvezaiega zakona na tem področju. S tem je republiki omogočeno, da vprašanja 
urejanja in uporabe stavbnega zemljišča, ki so splošnega pomena za republiko 
in imajo kot sistemska velik pomen za urbanizacijo na vsem območju SR Slo- 
venije, samostojno uredi s svojim zakonom. S predlaganim zakonom se na tej 
podlagi na ravni republike postavlja nov sistem urejanja in uporabe stavbnega 
zemljišča. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija k posa- 
meznim določbam predlagala naslednje spremembe: 

K 1. členu : Besedilo člena se črta. 
Po mnenju komisije uvodna določba 1. člena ni potrebna, ker nima norma- 

tivne vsebine; poleg tega pa prihaja tudi v nasprotje z ostalimi določbami 
zakonskega predloga. Zakonski predlog namreč ne vsebuje nobenih pooblastil za 
izdajo predpisov na njegovi podlagi — poleg tega pa iz besedila zakonskega 
predloga (4. člen) izhaja, da lahko občinske skupščine na tem področju izdajajo 
svoje posebne predpise, vendar po svoji originarni normativni funkciji in ne 
na podlagi določb predlaganega zakona. 

K 11. členu: — V prvem odstavku se besedilo: »družbenim pravnim 
osebam, občanom in civilnim osebam« spremeni tako, da se glasi: »družbenim 
in civilnim pravnim osebam ter občanom«. 
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—; V drugem odstavku se črta beseda: »praviloma«; besedilo tega odstavka 
se izloči iz 11. člena in prenese v 12. člen zakonskega predloga kot njegov nov 
prvi odstavek. 

Sprememba v prvem odstavku je redakcijskega značaja in je potrebna 
zaradi pravilne pravne terminologije. Beseda »praviloma« v drugem odstavku 
ne ustreza. Postavi naj se načelo, da se stavbno zemljišče v družbeni lastnini 
oddaja v uporabo z javnim natečajem; tej načelni rešitvi pa naj sledijo določbe 
o primerih, v katerih se lahko to zemljišče odda v uporabo brez javnega nate- 
čaja. Glede na to je treba določbo drugega odstavka prenesti v naslednji 12. člen. 

K 12. členu: Ker se prejšnji drugi odstavek 11. člena vključi v besedilo 
12. člena kot njegov prvi odstavek, postanejo dosedanji prvi, drugi in tretji 
odstavek 12. člena novi drugi, tretji in četrti odstavek. 

V drugem odstavku (prejšnji prvi odstavek) se v peti in šesti vrsti besedilo 
»objektov za socialno, zdravstveno in prosvetno službo« spremeni tako, da se 
glasi: »objektov za potrebe socialne, zdravstvene in prosvetne družbene de- 
javnosti.« 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi ustreznejše ter- 
minologije. 

K 14. členu : — V 3. točki se besedo: »ponudbo« nadomesti z besedo 
»ceno«. 

— V 6. točki se beseda: »znašati« nadomesti z besedo: »trajati«. 
Spremembi sta redakcijskega značaja. Ponudba predstavlja predvsem akt 

v postopku, v tem primeru pa je mišljena ponujena izklicna cena, zaradi česar 
v 3. točki bolj ustreza izraz »izklicna cena«. Glede roka je najprimernejše, če se 
govori o njegovem trajanju. 

K 21. členu: Besedilo: »osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS« se 
nadomesti z besedilom »1. januarja 1967«. 

Ker se s predlaganim zakonom ureja nov sistem urejanja in uporabe stavb- 
nega zemljišča, bi bilo smotrno, da se ta sistem uveljavi s pričetkom koledar- 
skega leta. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami k 11., 12., 
14. in 21. členu zakonskega predloga strinjal; pridržal pa si je izjavo glede 
spremembe 1. člena zakonskega predloga. 

Glede na izjavo predstavnika Izvršnega sveta, da bodo na podlagi pripomb 
nekaterih občin naknadno predložene še nekatere spremembe k besedilu zakon- 
skega predloga, je komisija sklenila, da bo z obravnavo zakonskga predloga 
nadaljevala na prihodnji seji, potem, ko bodo predložene napovedane spre- 
membe z amandmaji pristojnih skupščinskih odborov. 

Na seji dne 17. decembra 1966 je komisija nadaljevala z obravnavo zakon- 
skega predloga na podlagi amandmajev, ki so bili — bodisi skladno s predlogi 
in pripombami zakonodajno-pravne komisije z dne 2. decembra 1966, bodisi na 
predlog predstavnika Izvršnega sveta ali pa članov odborov — sprejeti na seji 
odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republi- 
škega zbora dne 13. decembra 1966 ter na seji odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora dne 9. decembra 1966. 
Navedena odbora sta v enakem besedilu sprejela amandmaje k 1., 2., 5., 6., 7., 
8., 9., 10., 11., 12., 14., 18., 19. in 21. členu zakonskega predloga, ki jih je komisija 
podrobno obravnavala in k njim ni imela pripomb, razen k amandmajem: k 6. 
členu pod točko a) ter k amandmaju k 19. členu zakonskega predloga. 
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V zvezi z navedenima amandmajema je bila komisija mnenja, da z zakonom 
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča ni mogoče urejati vprašanj v zvezi 

•s pridobivanjem stavbnega zemljišča in da tudi materialno ne bi bilo mogoče 
s tem zakonom določiti, da se smejo sredstva, ki jih dobi občina oziroma organi- 
zacija za urejanje stavbnega zemljišča na podlagi določb tega zakona, uporabiti 
za- izplačilo odškodnin za stavbna zemljišča. Pridobivanje zemljišč oziroma 
promet z zemljišči se ureja s posebnimi predpisi in tja spadajo tudi eventualne 
določbe o premoženjsko-pravnih odnosih oziroma plačevanju zemljišč bivšim 
lastnikom. Tudi pojmovno ni mogoče »pridobivanje« stavbnih zemljišča vklju- 
čevati med zadeve, ki se smatrajo kot »priprava« stavbnega zemljišča po 6. 
členu zakonskega predloga. 

Glede na to komisija predlaga, da se z amandmajem spremenjeno besedilo 
6. člena pod toč. a) ter spremenjeno besedilo 19. člena črta. 

Predstavnik Izvršnega sveta si je izjavo o predlogu komisije pridržal. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

St.: 420-11/66 
Ljubljana, 17. 12. 1966 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Re- 
publiškega zbora je na 27. seji dne 8. 12. 1966 in 13. 12. 1966 obravnaval predlog 
zakona o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, ki ga je Skupščini pred- 
ložil Izvršni svet. 

Osnovne značilnosti zakonskega predloga so, da razmejuje stroške komu- 
nalnega opremljanja stavbnih zemljišč med komunalne delovne organizacije, 
občine in investitorje in da ukinja dosedanji režim komunalnega prispevka. Ta 
je sicer predstvaljal za občine izdaten vir za komunalne investicije, po' drugi 
strani pa je vsa bremena nalagal investitorjem. 

Enako kot pri obravnavi zakonskega predloga o prispevku za uporabo mest- 
nega zemljišča je odbor v načelni obravnavi tega zakonskega predloga ugo- 
tovil, da je obrazložitev preveč zakonodajno tehnična, ne prikazuje pa vzrokov 
in nujnosti za uveljavitev novega sistema v komunalnem gospodarstvu, kot ga 
zahtevata gospodarska, še posebej pa stanovanjska reforma. 

Predlagatelj je v dodatni vsebinski obrazložitvi, s katero se odbor strinja, 
prikazal pomen in vlogo zakonskih določil za nadaljnji razvoj komunalnega 
gospodarstva. Tudi pri tem zakonu se je ponovno potrdilo stališče odbora, da 
je treba oba predložena komunalna zakonska predloga obravnavati skupaj. 

V obravnavi se je postavilo vprašanje, .ali je ekonomska moč komunalnih 
organizacij danes že takšna, da bodo te lahko prevzele nase naloge, ki jim jih 
nalaga predlog tega zakona. Ugotovilo se je, da današnje tarife za komunalne 
usluge še vedno niso ekonomske. Toda ne glede na to, da komunalne organiza- 
cije še ne ustvarjajo zadovoljivih sredstev za razširjeno reprodukcijo, pa pred- 
lagani zakonski predpis utrjuje sistem, ki vnaša red v dosedaj dokaj neurejeno 
financiranje komunalnega opremljanja zemljišč. 

2e v predhodnih razpravah je odbor želel, da bi se oba predloga komunal- 
nih zakonov obravnavala skupaj z zakonskim predlogom o regionalnem planira- 
nju in predlogom o urbanističnem načrtovanju. Vsi ti štirje zakonski predlogi 
bi šele dali pravi okvir za nadaljnji razvoj urbanizma, stanovanjskega in komu- 
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nalnega gospodarstva, ki so med seboj tesno povezani. Predlagatelju in odboru 
tega načrta ni uspelo uresničiti. 

Ker je bilo občinskim skupščinam že v lanskem letu zagotovljeno, da bo 
z republiško zakonodajo urejena komunalna problematika in ker je oba zakon- 
ska predloga potrebno sprejeti še pred zaključkom letošnjega leta, ni mogoče 
več odlašati z razpravo o tem zakonskem predlogu. 

Člani odbora so se v načelni obravnavi enoglasno strinjali, da naj se predlog 
zakona o urejanju in obdajanju stavbnega zemljišča sprejme. 

V obravnavi posameznih členov odbor predlaga naslednje dopolnitve in 
spremembe: 

K 1. členu: Besedilo' člena se črta, numeracija nadaljnjih členov se 
ustrezno popravi. 

Odbor se je strinjal z ugotovitvami zakonodaj no-pravne komisije, da do- 
ločba 1. člena ni potrebna, ker nima normativne vsebine in ne vsebuje nobenih 
pooblastil za izdajo predpisov na njegovi podlagi. 

K 2. členu (novemu 1. členu): Besedilo: »dovoljenje za lokacijo« se 
spremeni tako, da-se glasi: »lokacijsko dovoljenje«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Izraz »lokacijsko dovoljenje« se upo- 
rablja v vseh sorodnih predpisih. 

K 5. členu (novemu 4. členu): Besedilo člena se črta, numeracija na- 
slednjih členov se ustrezno popravi. 

Ker zakon o mestih, ki so razdeljena na občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 
36/65) že urejuje medsebojne odnose med mestnimi občinami in mestnim svetom, 
to določilo ni potrebno. 

K 6. členu (novemu 4. členu): a) doda se nova točka a), ki se glasi: 
»pridobivanje stavbnega zemljišča«; dosedanje točke a), b), c) se ustrezno po- 
pravijo v točke b), c), č). 

Pridobivanje stavbnega zemljišča je važen element pjiprave stavbnega zem- 
ljišča. Skoraj vse občinske skupščine so zahtevale dopolnitev v tem smislu. 

b) — V zadnji vrsti zadnjega odstavka se besedilo: »za skupno in indivi- 
dualno porabo« nadomesti z besedilom »za kolektivno in individualno po- 
trošnjo«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. V praksi, tehnični strokovni literaturi 
sta izraza »kolektivna in individualna potrošnja« že uveljavljena kot terminus 
tehnicus. Pojem »skupna poraba« je bolj udomačen za »sklad skupne porabe«. 

K 7. členu (novi 5. člen): V prvem odstavku se črta besedilo v oklepaju: 
»naselja lastnih hišic in podobno«. 

Za urejanje večjih zazidalnih kompleksov zunaj mesta in naselij mestnega 
značaja je dolžna skrbeti občina. O tem, kaj je večji zazidalni kompleks izven 
mestnega značaja, ki naj ga uredi občina, naj odloči predvsem interes občin. 
Besedilo v oklepaju pa bi lahko zavedlo graditelje zasebnih letnih hišic, da bi 
mislili, da mora občina urediti stavbno zemljišče, tam kjer grade te letne hišice. 

K 8. členu (novi 6. člen): V zadnji vrsti se besedi »skupno porabo« na- 
domesti z besedama: »skupno potrošnjo«. 

Isto kot k 6. oziroma novemu 4. členu. 
K 9. členu (novemu 7. členu): V zadnji vrsti se beseda »poraba« nado- 

mesti z besedo: »potrošnja«. 
Enako kot k 6. oziroma novemu 4. členu. 
K 10. členu (novemu 8. členu): Besedilo v oklepaju (»6. člena«) se spre- 

meni tako, da se glasi: (»4. člena«.) 
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Korektura je potrebna zaradi prenumeracije člena. 
K 11. členu (novemu 9. členu): a) V prvem odstavku se besedilo: »druž- 

benim pravnim osebam, občanom in civilnim osebam« spremeni tako, da se 
glasi: »družbenim in civilnim pravnim osebam ter občanom«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
b) Besedilo zadnjega odstavka se črta. 
To določilo po svoji vsebini spada v 12. oziroma novi 10. člen. 
K 12. členu (novemu 10. členu): a) Doda se nov prvi odstavek, ki se 

glasi: »oddaja se opravi z javnim natečajem«. 
Dopolnilo je redakcijskega značaja, ker je bilo to določilo črtano v pred- 

hodnem členu, po svoji vsebini pa spada v ta člen. 
b) Prvi odstavek postane drugi odstavek. V peti in šesti vrsti tega odstavka 

se besedilo: »objektov za socialno, zdravstveno in prosvetno službo« spremeni 
tako, da se glasi: »objektov za potrebe socialne, zdravstvene in prosvetne druž- 
bene dejavnosti«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
c) Besedilo tretjega odstavka (novega četrtega) se v tretji vrsti za besedico 

»obsežne« spremeni tako, da se glasi: »v drugem odstavku tega člena in v 
drugih primerih, ki jih s svojim predpisom določi občinska skupščina.« 

Na bazenskih sestankih so predstavniki občinskih skupščin ugotavljali, da 
so z zakonom predvideni le glavni primeri, v katerih javni natečaj ni potreben. 
Za konkretno izvajanje občinske politike je ta dostavek nujen zaradi tega, da 
občina lahko po lastni presoji v upravičenih primerih odda zemljišče brez 
javnega natečaja. Dejanske potrebe, da se zemljišče odda brez natečaja, bodo 
v različnih občinah različni, z zakonom pa vseh pogojev ni mogoče predvideti. 
Da občinske skupščine tega razmeroma širokega pooblastila ne bodo mogle 
nesmotrno izkoriščati, se zahteva, da se za take izjemne primere sprejmejo 
posebni ustrezni predpisi. Iz navedenih razlogov predlaga odbor dopolnilo- zako- 
na v predlaganem besedilu. 

K 14. členu (novemu 12. členu): V 3. točki se besedilo »ponudbo« nado- 
mesti z besedo »ceno«. V 6. točki se beseda »znašati« nadomesti z besedo 
»trajati«. 

Spremembi sta redakcijskega značaja. 
K 18. členu (novemu 16. členu): Besedilo v zadnjem stavku »proizva- 

jalci stanovanj za trg« se nadomestijo z besedami: »družbeno-pravne osebe«. 
Ne samo tista gradbena podjetja, ki so registrirana za proizvajalce stano- 

vanj za trg, temveč vse družbeno-pravne osebe, ki so sposobne prevzeti v iz- 
gradnjo večja, neurejena zemljišča, naj imajo pravico udeležiti se javnih nate- 
čajev. Ker bo konkurenca na takih natečajih večja, bodo ti bolj uspešni, one- 
mogočen pa bo tudi monopolni položaj, ki bi ga po prvotnem besedilu lahko 
dobili proizvajalci stanovanj za trg. 

K 19 členu (novemu 17. členu): Na koncu tega člena se črta pika in doda 
besedilo: »in za plačilo odškodnin za stavbna zemljišča.« 

Do sedaj so se odškodnine za nacionalizirana stavbna zemljišča plačevale 
iz sredstev stanovanjskih skladov. Po ukinitvi teh skladov je občina izgubila 
vir sredstev za plačilo odškodnin, umestno je, da se sredstva, ki jih pridobi 
občina z oddajo stavbnega zemljišča v uporabo, uporabijo tudi za izplačilo od- 
škodnin za stavbna zemljišča. 

K 21. členu (novemu 19. členu): Besedilo: »osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SRS« se črta in nadomesti z besedilom: »1. januarja 1967.« 
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Zakon stopi v veljavo 1. januarja 1967, v Uradnem listu SRS pa bo pred- 
vidoma objavljen šele zadnje dni decembra 1967. leta. 

Vse spreminjevalne predloge ir> pripombe odbora je predstavnik Izvršnega 
sveta sprejel. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Milana Kristana. 

Št.: 420-11/66 
Ljubljana, dne 15. 12. 1966 

Odbor za preučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji, dne 9. 12. 1966 obravnaval in sklepal o predlogu zakona 
o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. Pri obravnavi so sodelovali tudi predstavniki mestnih 
svetov Ljubljane in Maribora. 

V načelni obravnavi je odbor poudaril, da predstavlja tudi predlagani za- 
konski predlog sistemski zakon, ki je vsebinsko tesno povezan z zakonom o pri- 
spevku za uporabo mestnega zemljišča. Temeljni zakon o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča je namreč odpravil tudi splošni zakon o urejanju in uporabi 
mestnega zemljišča iz leta 1962 tako, da to področje z zveznim zakonom sedaj 
sploh ni urejeno. Spričo tega je dana republiki možnost, da sama uredi vpraša- 
nja urejanja in uporabe stavbnih zemljišč, ki imajo za republiko splošen pomen, 
poseben kar zadeva urbanizacijo. 

Glede na to je odbor predlagani zakonski predlog v načelu sprejel. 
Pri obravnavi v podrobnostih pa je odbor sprejel tele spremembe in dopol- 

nitve k posameznim členom: 
K 1. členu : besedilo člena se črta. 
Vsi nadaljnji členi se ustrezno prenumerirajo. 
Odbor je bil mnenja, da določba prvega člena ni potrebna, ker je zgolj 

deklarativna, nima nobene normativne vsebine in ne daje nobenih pooblastil 
za izdajo predpisov. Pripombo v tem smislu je imela tudi zakonodajno-pravna 
komisija in se je odbor z njo povsem strinjal. 

K 2. členu (novemu 1. členu): Besedilo »dovoljeno za lokacijo« se spre- 
meni: »lokacijsko dovoljenje«. 

Sprememba je redakcijskega pomena. 
K 5. členu (novemu 4. členu): Besedilo člena se črta. Vsi nadaljnji členi 

se ustrezno prenumerirajo. 
Ker republiški zakon o mestih, ki so razdeljena na občine, že ureja med- 

sebojne odnose med mestnimi občinami in mestnim svetom, to določilo ni 
potrebno. 

K 6. členu (novemu 4. členu): Doda se nova točka a), ki se glasi: »prido- 
bivanje stavbnega zemljišča«; dosedanje točke a), b), c) se ustrezno popravijo 
v točke b), c), č). 

Odbor je sprejel to spremembo zaradi tega, ker meni, da je pridobivanje 
stavbnega zemljišča važen element priprave stavbnega zemljišča. 

— V zadnji vrsti zadnjega odstavka se besedilo: »za skupno in individualno 
porabo« nadomesti z besedilom »za kolektivno in individualno potrošnjo«. 

Pripomba je redakcijskega pomena. 
K 7, členu (novi 5. člen): V prvem odstavku naj se besedilo v oklepaju 

»(naselja letnih hišič in podobno)« črta. 
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Za urejanje večjih zazidalnih kompleksov zunaj mest in naselij mestnega 
značaja je dolžna skrbeti občina. O tem, kaj je večji zazidalni kompleks izven 
mestnega značaja, katerega naj uredi občina, naj odloča predvsem interes občin. 
Besedilo v oklepaju pa bi lahko zavedlo graditelje letnih hišic, da občina mora 
urediti stavbno zemljišče, kjer grade lastne letne hišice. 

K 8. členu (novi 6. člen): V zadnji vrsti se besedi »skupno porabo« 
nadomesti z besedama: »skupno potrošnjo«. 

Sprememba je redakcijskega pomena. 
K 9. členu (novemu 7. členu): V zadnji vrsti se beseda »poraba« nado- 

mesti z besedo: »potrošnja«. 
Sprememba je redakcijskega pomena. 
K 10. členu (novemu 8. členu): Besedilo v oklepaju »6. člena« se spre- 

meni tako, da se glasi: »4. člena«. 
Sprememba je potrebna zaradi prenumeracije členov. 
K 11. členu (novemu 9. členu): V prvem odstavku se besedilo: »druž- 

benim pravnim osebam, občanom in civilnim osebam« spremeni tako, da se 
glasi: »družbenim in civilnim pravnim osebam ter občanom«. 

Sprememba je redakcijskega pomena. 
Besedilo zadnjega odstavka se črta. 
To določilo po svoji vsebini spada v 12. oziroma novi 10. člen 
K 12. členu (novemu 10. členu): Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi: 

»Oddaja se opravi z javnim natečajem«. 
Dopolnilo je redakcijskega značaja, ker je bilo to določilo črtano v pred- 

hodnem členu, po svoji vsebini pa spada v ta, člen. 
Prvi odstavek postane drugi odstavek. V peti in šesti vrsti tega odstavka se 

besedilo: »objektov za socialno, zdravstveno in prosvetno službo« spremeni tako, 
da se glasi: »objektov za potrebe socialne, zdravstvene in prosvetne družbene 
dejavnosti.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
Besedilo tretjega odstavka (novega četrtega) se v tretji vrsti za besedico 

»obsežne« spremeni tako, da se glasi: »v drugem odstavku tega člena in v drugih 
primerih, ki jih s svojim predpisom določi občinska skupščina.« 

Odbor je bil mnenja, da so z zakonom predvideni le glavni primeri, v kate- 
rih javni natečaj ni potreben. Za konkretno izvajanje občinske politike je ta 
dostavek nujen zaradi tega, da občina lahko po lastni presoji v upravičenih pri- 
merih odda zemljišče brez javnega natečaja. Dejanske potrebe, ko se zemljišče 
odda brez natečaja, bodo v različnih občinah različne, z zakonom pa vseh 
pogojev ni mogoče zajeti. Občinske skupščine tega razmeroma širokega poobla- 
stila ne bodo mogle nesmotrno izkoriščati prav zaradi zahteve, da se za take 
izjemne primere sprejmejo posebni ustrezni predpisi. 

K 14. členu (novemu 12. členu): V 3. točki se besedo »ponudbo« nadome- 
sti z besedo »ceno«. V 6. točki se beseda »znašati« nadomesti z besedo »trajati«. 

Spremembi sta redakcijskega pomena. 
K 18. členu (novemu 16. členu): Besedilo v zadnjem stavku »proizva- 

jalci stanovanj za trg« se nadomestijo z besedilom: »družbeno-pravne osebe«. 
Odbor je bil mnenja, da je treba omogočiti vsem družbeno-pravnim osebam, 

ki so sposobne prevzeti v izgradnjo večja neurejena zemljišča, pravico udeležbe 
pri javnih natečajih, ne pa samo tistim gradbenim podjetjem, ki so registrirana 
kot proizvajalci stanovanj za trg. Na ta način bo onemogočen monopolni položaj, 
ki bi sd ga po predlaganem besedilu lahko pridobili proizvajalci stanovanj za trg. 
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K 19. členu (novemu 17. členu): Na koncu tega člena se črta pika in 
doda besedilo: »in za izplačilo odškodnin za stavbna zemljišča«. 

Doslej so se odškodnine za nacionalizirana stavbna zemljišča plačevale iz 
sredstev stanovanjskih skladov. Po ukinitvi teh skladov je občina izgubila 
vir sredstev za plačilo odškodnin, pa je zaradi tega umestno, da se sredstva, 
ki jih pridobi občina z oddajo stavbnega zemljišča v uporabo, uporabijo tudi za 
izplačilo odškodnin za stavbno zemljišče. 

K 21. členu (novemu 19. členu): Besedilo »osmi dan po objavi v Urad- 
nem listu SRS«, se črta in nadomesti z besedilom: »1. januarja 1967«. 

Zakon stopi v veljavo 1. januarja 1967 v Uradnem listu SRS pa bo predvi- 
doma objavljen šele zadnje dni decembra 1967. leta. 

Predstavnik predlagatelja je vse navedene spremembe in dopolnitve sprejel 
in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predlagani zakon 
sprejme z dopolnitvami in spremembami, ki jih je odbor sprejel. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Cveta Prelovca. 

Št.: 420-11/66 
Ljubljana, dne 14. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora — dodatno poročilo z dne 27. 12. 1966, št. 420-11/66. 

PREDLOG ZAKONA 
o prispevku za uporabo mestnega zemljišča 

1. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše prispevek za uporabo mestnega zem- 
ljišča (v nadaljnjem besedilu: prispevek) v skladu z določbami temeljnega za- 
kona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SFRJ, št 10-151/65) 
in z določbami tega zakona. 

V mestu, ki je razdeljeno na občine, izda predpis iz prejšnjega odstavka 
mestni svet. 

2. člen 

Poleg primerov, določenih v 3. členu temeljnega zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča, prispevka tudi ni mogoče predpisati: 

— za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki se uporabljajo za teles- 
no-kulturne, socialne, zdravstvene in kulturno-prosvetne namene; 

— za zemljišča, ki jih uporabljajo železniška transportna podjetja za svojo 
dejavnost; 

— za zemljišča, na katerih so nadzemni komunalni objekti in naprave ter 
ceste. 

3. člen 

Prispevek se določi od kvadratnega metra nezazidanega stavbnega zemljišča 
(stavbne parcele). 
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Prispevek od zazidanega stavbnega zemljišča (stavbne parcele) se določi od 
kvadratnega metra uporabne tlorisne površine stanovanjskih in poslovnih pro- 
storov. 

Delovna organizacija ne plačuje prispevka za nezazidano stavbno parcelo. 

4. člen 

Občinska skupščina lahko predpiše, da občinski upravni organ, ki je pri- 
stojen za komunalne zadeve, odmerja prispevek za celotno stanovanjsko hišo 
v družbeni lastnini in da organizacija za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami 
obračunava prispevek s posameznimi nosilci stanovanjske pravice oziroma upo- 
rabniki poslovnih prostorov v taki hiši; v takih primerih se plačuje prispevek 
hkrati s stanarino oziroma najemnino. 

Če prispevni zavezanec ob prvi zahtevi odkloni plačilo prispevka, mu mora 
upravni organ izdati posamično odločbo, zoper katero ima pravico do pritožbe. 

Vprašanje povračila stroškov v zvezi z obračunavanjem in pobiranjem pri- 
spevka se uredi sporazumno med občino^ in organizacijo. 

5. člen 

Prispevek se sme uporabljati samo za graditev komunalnih objektov in 
naprav skupne porabe, in sicer: 

1. za mestne ceste, trge, hodnike, peš poti, dovozne poti, parkirne prostore 
in podobno; 

2. za zelene površine po zakonu o urejanju in vzdrževanju zelenih površin 
v naseljih (Uradni list SRS, št. 11-105/65); 

3. za omrežje javne razsvetljave. 
Če v stroškovni ceni za kanalizacijo niso vsebovani tudi stroški za graditev 

kanalizacijskega omrežja za odplako atmosferskih in odpadnih voda (razširjena 
reprodukcija), lahko občinska skupščina uvrsti tako kanalizacijsko omrežje med 
komunalne objekte in naprave iz prejšnjega odstavka. 

6. člen 

Občinske skupščine, ki so že sprejele svoje odloke o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča na podlagi temeljnega zakona o prispevku za uporabo mest- 
nega zemljišča, morajo uskladiti sprejete odloke z določbami tega zakona v 
treh mesecih potem, ko začne veljati ta zakon. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Temeljni zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list 
SFRJ, št. 10/65) pooblašča občinske skupščine, da lahko uvedejo prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča in ga uporabijo za graditev komunalnih objektov 
in naprav v mestih in naseljih mestnega značaja. 

Ker pomeni gospodarjenje j. zemljišči del enotne politike urbanizacije, ki 
zahteva sistematično izgrajevanje komunalnih naprav v naseljih, je podana 
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potreba — poudarjena s strani občin, da se z republiškim zakonom enotno ure- 
dijo izhodišča o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. Hkrati pa ima re- 
publika interes, da nekatere gospodarske in negospodarske dejavnosti oprosti 
plačila prispevka (zdravstvo, železnice itd.) in da nasploh zavaruje gospodarstvo 
pred obremenitvami, ki ne bi bile v skladu z materialnimi možnostmi. 

Na podlagi republiškega zakona naj bi občine s svojimi predpisi povsem 
samostojno regulirale vprašanje uporabe zemljišč za svoje območje in naselja. 

Predlog zakona sie omejuje le na urejanje bistvenih vprašanj, to je, na 
oprostitev prispevka, na določitev osnov za odmero prispevka ter na način po- 
biranja in namembnost prispevka. 

Prispevek za uporabo mestnega zemljišča pomeni kvalitativno spremembo 
pri financiranju komunalnih objektov in naprav skupne porabe. Po dosedanjih 
predpisih je komunalne investicije te vrste financirala občina iz svojega pro- 
računa oziroma iz sredstev, ki so jih plačevali investitorji (tako imenovani 
komunalni prispevek). Nova zakonodaja pa vključuje v financiranje komunalnih 
objektov in naprav skupne porabe vse fizične in pravne osebe na prispevnem 
območju. Poudarjamo, da je prispevno območje, ki ga opredeljuje temeljni za- 
kon na ožji gradbeni okoliš, za naša mesta neprimerno in smo zaradi tega pred- 
lagali zveznim organom ustrezno rešitev prispevnega območja na komunalno 
urejena zemljišča. 

Praviloma se plačuje prispevek mestnega zemljišča za celotno zemljišče 
(zazidano ali nezazidano) razen izjem, ki so navedene v temeljnem zakonu, v 
tem zakonu in v občinskem odloku. 

V osnutku zakona, ki je bil predložen občinskim skupščinam in v javno 
razpravo, je bilo zastopano stališče, da je treba prispevek pobirati od anga- 
žiranih zemljiških površin. Razprava pa je pokazala, da je takšno izhodišče 
zaradi neurejenih geodetskih razmer preuranjeno. Zato v predlogu zakona zago- 
varjamo stališče, da je osnova za določitev prispevka ne samo zemljišče, mar- 
več koristna uporabna površina objektov. 

Zakon uvaja določene oprostitve, ki se nanašajo na stavbna zemljišča, ki 
se uporabljajo za telesno-kulturne, socialne, zdravstvene in kulturno-prosvetne 
namene oziroma, ki jih uporabljajo železniška transportna podjetja, ter na zem- 
ljišča, na katerih so nadzemni komunalni objekti in naprave ter ceste. 

Celoletna razprava, in konkretni odloki nekaterih občinskih skupščin kažejo 
večkrat na prekomerno obremenitev gospodarstva. To dejstvo je bistven vzrok, 
da v SR Sloveniji v letu 1966 nismo izvajali temeljnega zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča (razen v nekaterih občinah). Zato menimo, da je 
koristno, da s tem zakonom zavarujemo gospodarstvo, zlasti tiste delovne orga- 
nizacije, ki uporabljajo zaradi narave svoje dejavnosti velike nezazidane povr- 
šine, pred nesorazmernimi obremenitvami. 

Po temeljnem zakonu se prispevek odmeri z odločbo posameznemu prispev- 
nemu zavezancu. Predlog zakona pa uvaja za stanovanja in poslovne prostore 
v hišah, s katerimi gospodari organizacija za gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami, skupno odločbo za celotno stanovanjsko hišo s tem, da omenjena organi- 
zacija obračunava prispevek s posameznimi nosilci stanovanjske pravice oziroma 
uporabniki poslovnih prostorov v taki hiši. Tako bi se prispevek plačeval hkrati 
s stanarino oziroma najemnino. S predlagano rešitvijo se v mnogočem poeno- 
stavi postopek v zvezi z izdajanjem odločb o prispevku, z načinom obračuna- 
vanja in pobiranja prispevka. 
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Zelo pomembna odločba v predlogu zakona je, da se sme prispevek za 
uporabo mestnega zemljišča uporabljati samo za graditev primarnih in sekun- 
darnih komunalnih objektov in naprav, namenjenih za skupno komunalno po- 
rabo. 

Glede na to, da se s posebnim predlogom zakona o urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča odpravlja dosedanji tako imenovani komunalni prispevek, 
prispevek za uporabo mestnega zemljišča dopolnjuje sistem financiranja komu- 
nalnega gospodarstva, pri katerem bodo imela poseben pomen, tudi sredstva 
komunalnih gospodarskih organizacij iz obresti na poslovne sklade. Z novim 
sistemom glede na druga plačila za komunalne proizvode in storitve (tarife) 
v nobenem primeru ne obremenjujemo dvojno uporabnikov mestnih zemljišč 
v ožjem gradbenem okolišu. Tudi nova stanarina ne vsebuje več stroškov za 
urejanje in uporabo mestnega zemljišča. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
2. decembra 1966 in 17. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o prispevku 
za uporabo mestnega zemljišča, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen 
Izvršni svet. 

Na seji komisije dne 2. decembra 1966 je bilo v splošni razpravi obravna- 
vano vprašanje, ali je glede na načelo temeljnega zakona o prispevku za upo- 
rabo mestnega zemljišča (Ur. 1. SFRJ, št. 10./65), da o predpisovanju tega pri- 
spevka odločajo občinske skupščine — na mestu republiški zakon o prispevku 
za uporabo mestnega zemljišča in kakšna naj bi bila njegova vloga. Komisija 
je bila mnenja, da za sprejem predlaganega zakona v tej zvezi ni ovir. Temeljni 
zakon tudi ob prej navedenem načelu ne omejuje rpublike, da bi ta na tem 
področju ne mogla s svojim zakonom določiti enotne republiške politike v bi- 
stvenih splošnih vprašanjih, pri čemer pa občine ne bi smele biti omejene v 
svojih zakonitih pravicah. Komisija je ugotovila, da je predlagani zakon v 
skladu z navedenimi načeli in v tem pogledu ni imela načelnih pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga pa je komisija k posa- 
meznim njegovim določbam predlagala naslednje spremembe oziroma izrazila 
naslednje pripombe: 

K 2. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se črta beseda »tudi«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. Ob besedi »poleg« v začetku stavka 

je beseda »tudi« v tem primeru odveč. 
V komisiji je bilo v zvezi z določbo 2. alinee postavljeno vprašanje, zakaj 

so železniška transportna podjetja glede plačevanja prispevka v ugodnejšem 
položaju kot podjetja PTT. ki opravljajo podobno družbeno pomembno dejav- 
nost. V tej zvezi je predstavnik Izvršnega sveta pojasnil, da se pripravlja spre- 
memba te določbe zakonskega predloga v tem smislu, da bi bile ugodnosti želez- 
niških transportnih podjetij bistveno zmanjšane. 

K 3. členu : Komisija je bila mnenja, da besedilo zadnjega odstavka 
po svoji naravi sodi med določbe 2. člena, ker gre za določitev primera, v kate- 
rem se ne plačuje prispevek za uporabo mestnega zemljišča. Glede na to bi bilo 
treba besedilo tretjega odstavka tudi ustrezno preformirati. 
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Predstavnik Izvršnega sveta je izjavil, da se s pripombo strinja ter da se 
tudi glede te določbe že pripravlja sprememba v smislu navedene pripombe, 
poleg tega pa bo določba tudi vsebinsko preciznejša ter po pomenu ožja. 

K 4. členu: Po določbi 8. člena temeljnega zakona se določi mesečni 
znesek prispevka z odločbo občinskega upravnega organa, ki je pristojen za 
komunalne zadeve; v obrazložitvi odločbe je treba navesti elemente, na podlagi 
katerih je prispevek odmerjen. Zaper to določbo občinskega upravnega organa 
je dovoljena pritožba. — Zvezni temeljni zakon torej obligatorno terja izdajo 
posamičnih upravnih odločb, medtem ko določba 4. člena zakonskega predloga 
regulira določanje prispevka na drugačen način in predvideva posamično odloč- 
bo le v primeru, če se prispevni zavezanec upre plačilu prispevka. 

Komisija meni, da je določba 4. člena zakonskega predloga v nasprotju s te- 
meljnim zakonom in zato ni sprejemljiva. 

Komisija se pri tem strinja s predlagateljem, da je predlagani način odmer- 
janja prispevka smotrn, ker je znatno cenejši in praktično lažje izvedljiv — 
vendar ugotavlja, da takšne rešitve temeljni zakon zaenkrat ne dopušča. Po 
mnenju komisije bi bilo treba v tej zvezi predhodno doseči ustrezno spremembo 
zveznega temeljnega zakona. 

K 7. členu: Beseda »osmi« v prvi vrsti se nadomesti z besedo »na- 
slednji«. 

Predlagani zakon bi bilo treba uveljaviti čimprej, da bi lahko občinske 
skupščine pravočasno sprejele svoje predpise. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami k 2. in 7. 
členu strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga, glede pri- 
pombe k 4. členu pa si je izjavo pridržal. 

Na seji dne 17. decembra 1966 je komisija nadaljevala z obravnavo zakon- 
skega predloga na podlagi amandmajev, ki so bili bodisi skladno s predlogi in 
pripombami zakonodajno-pravne komisije z dne 2. decembra 1966 bodisi posebej 
sprejeti na seji odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne za- 
deve Republiškega zbora dne 13. decembra 1966 ter na seji odbora za prouče- 
vanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora dne 9. de- 
cembra 1966. Navedena odbora sta v enakem besedilu sprejela amandmaje k 
1., 2., 3., 5. in 7. členu zakonskega predloga, ki jih je komisija podrobno obrav- 
navala in k njim ni imela pripomb. 

Komisija je pri obravnavi amandmajev odborov ugotovila, da odbor za 
urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republiškega zbora 
ni zavzel stališča v zvezi s pripombo komisije k 4. členu zakonskega predloga. 
Komisija je v tej zvezi ponovno proučila svojo pripombo ter iz razlogov, ki so 
bili navedeni že na seji 2. decembra 1966, na svoji pripombi vztrajala. Pri tem 
je ponovno opozorila na praktičnost rešitve, ki jo uveljavlja predlog zakona, 
zaradi česar bi bilo treba čimprej doseči spremembo neadekvatne norme 8. člena 
zveznega zakona. 

Predstavnik Izvršnega sveta predloga komisije ni sprejel ter je izjavil, da 
je Izvršni svet že pripravil predlog za ustrezno spremembo zveznega temeljnega 
zakona. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je pred- 
log zakona, z izjemo določbe 4. člena vključno s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami v skladu z ustavno ureditvijo in s pravnim sistemom. 

St. 420-12./66 
Ljubljana, 17. 12. 1966 
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Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Repu- 
bliškega zbora Skupščine SR Slovenije je na 27. seji dne 8. 12. 1966 in 13. 12. 
1966 razpravljal o predlogu zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, 
ki ga je Skupščini SRS predložil Izvršni svet. 

Odbor se je že predhodno vključil v razpravo o tem zakonskem predlogu, 
saj teče razprava že več kot eno leto in pol. Seznanjal se je s stališči občin, 
strokovnih ter drugih organizacij in državljanov. Takoj po izidu temeljnega 
zakona v letu 1965 je odbor zavzel stališče, da je vprašanje prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča treba urediti za vso republiko enotno, pri tem pa je seveda 
prav tako treba upoštevati interese posameznih občin. Skupaj z zakonskim 
predlogom o urejanju in oddajanju stavbnega zemljišča, ki se obravnava obenem 
s tem zakonskim predlogom, bo izpopolnjena znatna vrzel v zakonodaji, ki ureja 
komunalno gospodarstvo, kjer vse doslej prevladujejo močneje kot na. drugih 
področjih administrativni in ne ekonomski činitelji. Ob upoštevanju teh izhodišč 
je odbor mnenja, da je smotrna skupna razprava o obeh komunalnih zakonih 
in da vprašanj, ki tarejo komunalno gospodarstvo, ni mogoče reševati, če oba 
zakonska predloga ne bi bila istočasno sprejeta. V splošni obravnavi zakonskega 
predloga so ta stališča ponovno prišla do izraza. Prav iz tega razloga je odbor 
ugotovil, da obrazložitev k zakonskemu predlogu ni popolna, da je preveč zako- 
nodaj no-tehničma in ne nakazuje sistema in problematike komunalnega gospo*- 
darsitva. V prvem delu razprave je odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve opozoril predlagatelja, da naj dodatno pripravi še vsebinsko 
obrazložitev, s katero naj se prikaže problematika komunalnega gospodarstva in 
nakažejo pota gospodarjenja v tej panogi. 

Predlagatelj je v nadaljevanju seje predložil odboru zahtevano obrazložitev, 
s katero se odbor strinja. Ob zaključku načelne obravnave je bil odbor soglasno 
mnenja, da bi nadaljnje odlaganje zakonskih predlogov onemogočilo izvajanje 
načel gospodarske in zlasti stanovanjske reforme. 

Iz teh razlogov so se vsi člani odbora v načelni obravnavi strinjali, da naj 
se predlog zakotna o prispevku za uporabo mestnega zemljišča sprejme. 

V obravnavi posameznih členov je odbor sprejel naslednje dopolnitve in 
spremembe: 

K 1. členu — Besedilo drugega odstavka se v celoti črta. 
Ker zakon v mestih, ki so razdeljena na občine (Uradni list SRS, št. 11/64 

in 36/65) že urejuje medsebojne odnose med mestnimi občinami in mestnim 
svetom, to določiloi ni potrebno. 

K 2. členu — a) V drugi vrsti prvega odstavka se črta beseda »tudi«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
b) Besedilo druge in tretje alinee se črta in se nadomesti z novima bese- 

diloma: 
»— za zemljišča, na katerih so komunalni objekti in naprave, javne ceste in 

železniške tirne naprave; 
— za nezazidana stavbna zemljišča, ki jih delovna organizacija ne uporablja 

pri izvrševanju svoje dejavnosti, oziroma ne oddaja v najem.« 
Na bazenskih sestankih in v skupščinskih organih, ki so razpravljali o 

tem zakonskem predlogu, je prišlo do izraza stališče, da ne gre železniškim 
transportnimi podjetjem dajati večjih ugodnosti kot jih imajo podjetja za PTT 
promet, cestna podjetja itd. Oprostitev, kot je predvidena v amandmaju, se 
omejuje le na železniške tirne naprave. S to dopolnitvijo so tudi ŽTP podjetja 
izenačena s sorodnimi delovnimi organizacijami. 
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Oprostitev plačila prispevka se razširja na vse komunalne objekte in naprave 
in ne samo na nadzemne komunalne objekte. Tako odločitev je zahteval zjian 
ekonomski položaj komunalnih organizacij, ki ne dovoljuje, da bi jih obreme- 
njevali z dodatnimi prispevki, saj je celo namen tega zakonskega predloga, da 
se zagotove sredstva za kolektivno komunalno potrošnjo. 

Zaradi sistematike se prenaša določilo, da delovna organizacija ne plačuje 
prispevka za uporabo zemljišča od nezazidanega zemljišča iz 3. člena kot tretja 
alinea v 2. člen v ustrezni spremenjeni formulaciji. Večina občin, zlasti indu- 
strijskih, se je s tem določilom strinjala. V razpravi o tem določilu je odbor 
proučil tudi pripombe Mestnega sveta Ljubljane, ki nasprotuje temu določilu 
in predlaga, da naj se ga črta. Odbor je ugotovil, da trditev Mestnega sveta, 
da se razbremenjuje delovne organizacije na račun državljanov, niso točne, saj 
državljani zaradi tega določila ne bodo plačevali večjih prispevkov. Sistem, 
ki ga uvaja ta zakon, sloni predvsem na načelu, da naj se utrde enotni kriteriji, 
ki naj bodo enostavni, razumljivi in enotni za vso republiko. Osnova za zara- 
čunavanje prispevka naj postane za zazidani prostor, le izjemoma nezazidano 
stavbno zemljišče. Delovnih organizacij tudi ne gre obremenjevati v nedogled 
z najrazličnejšimi prispevki, zlasti ne v času, ko nosijo glavno breme uresni- 
čevanja gospodarske reforme. Iz teh razlogov je odbor odklonil pripombe Mest- 
nega sveta Ljubljana. 

K. 3. členu — Besedilo 3. člena se črta in se nadomesti z novim besedilom: 
»Prispevek od zazidalnega stavbnega zemljišča se določi od kvadratnega 

metra uporabne tlorisne površine stanovanjskih in poslovnih prostorov. 
Prispevek od nezazidanega zemljišča se določi od kvadratnega metra neza- 

zidanega zemljišča, ki je po sprejetem zazidalnem načrtu namenjeno za gradnjo, 
oziroma za katero je pristojen urbanistični organ izdal lokacijsko dovoljenje.« 

Osnova za določitev prispevka za uporabo mestnega zemljišča je kvadratni 
meter uporabne tlorisne površine stanovanjskih in poslovnih prostorov. Ta 
osnova je enostavna, lahko se jo ugotovi in zajemanje prispevka ne bo naletelo 
na večje tehnične težave. Le v tistih primerih, ko je izdelan zazidalni načrt 
ali izdano lokacijsko dovoljenje, se določi prispevek od nezazidanega zemljišča, 
in sicer v izmeri kot sta ga določila zazidalni načrt oziroma lokacijsko dovo^- 
ljenje. S takim določilom se točno definira način zajemanja prispevka na neza- 
zidanih stavbnih zemljiščih, izogne pa se kompliciranim izračunom in ugotav- 
ljanju, kaj je nezazidano stavbno zemljišče. 

K 5. členu — a) V drugi vrsti se besedi: »skupne porabe« nadomestita 
z besedama: »kolektivne potrošnje«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. V praksi, tehnični in strokovni lite- 
raturi je izraz »kolektivna potrošnja« že močno uveljavljen in ne bi kazalo 
v strokovno terminologijo uvajati novih pojmov. Pojem »skupna poraba« je bolj 
udomačen za sklad skupne porabe. 

b) V prvi točki se pred besedo »parkirne« vstavi beseda »javne«. 
Poudariti je treba, da se sme prispevek za uporabo mestnega zemljišča 

uporabiti le za javne parkirne prostore. 
K 7. členu — Besedilo: »osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS« se 

črta in nadomesti z besedilom »1. januarja 1967«. 
Zakon prične veljati 1. januarja 1967, v Uradnem listu SRS pa bo predvi- 

doma objavljen šele zadnje dni meseca decembra 1966. leta. 
Vse spreminjevalne predloge in pripombe odbora je predstavnik Izvršnega 

sveta sprejel. 
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Odbor predlaga, da Republiški zbor predloga zakona s predlaganimi spre- 
membami in dopolnitvami sprejme. 

Za svojega poročevalca je odbor določil svojega poslanca Milana Kristana. 

St.: 420-12/66 
Ljubljana, 15. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji, dne 9. 12. 1966 obravnaval in sklepal o predlogu zakona 
o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil Izvršni svet. Pri obravnavi so sodelovali tudi predstavniki nekaterih 
občinskih skupščin in predstavniki mestnih svetov Ljubljane in Maribora. 

V načelni obravnavi je bil odbor soglasen o tem, da je sprejem predlaga- 
nega zakonskega predloga potreben, čeprav so bili pomisleki o umestnosti spre- 
jemanja takega zakona glede na mnenja, ki so bila izražena v zvezni skupščini, 
naj bi se prispevek za uporabo mestnih zemljišč v prihodnjem letu še ne 
uvajal. Odbor je ugotovil, da predlagani zakon sploh ne uvaja prispevka za 
uporabo mestnega zemljišča, ker je to storil že temeljni zakon, po drugi strani 
pa je uvedba tega prispevka sploh prepuščena odločitvi posameznih občinskih 
skupščin. V SR Sloveniji so dejansko vse občinske skupščine, ki imajo mestna 
zemljišča, ta prispevek že uvedle, izjema je le mesto Ljubljana. V praksi pa so 
se dogajale prav v zvezi s pobiranjem tega prispevka razne nepravilnosti, saj 
se je npr. marsikje pobiral tudi prispevek od industrijskega zemljišča. Temeljni 
zakon tudi omogoča uporabo sredstev, ki se natekajo iz prispevka za uporabo 
mestnega zemljišča, zelo široko. Namen predlaganega zakona pa je prav v tem, 
da pravilno omeji tako pobiranje teh sredstev kot tudi namembnost uporabe 
tega prispevka, ki naj gre za tako imenovano kolektivno komunalo. Prav 
glede na to je zakon sistemski. 

Spričo tega je odbor predlagani zakonski predlog v načelu sprejel. 
Pri obravnavi v podrobnosti pa je odbor sprejel tele spremembe in dopol- 

nitve zakonskega predloga: 
K 1. členu — Besedilo drugega odstavka se v celoti črta. Ker zakon o 

mestih, ki so razdeljena na občine (Ur. 1. SRS, št. 11/64 in 36/65) že urejuje 
medsebojne odnose med mestnimi občinami in mestnim svetom, to določilo ni 
poftrebno. 

K 2. členu — V drugi vrsti prvega odstavka se črta beseda »tudi«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
— Besedilo druge in tretje alinee se črta in se nadomesti z novim bese- 

dilom : 
za zemljišča, na katerih so komunalni objekti in naprave, javne ceste in 

železniške tirne naprave; 
— za nezazidana stavbna zemljišča, ki jih delovna organizacija ne upo- 

rablja pri izvrševanju svoje dejavnosti, oziroma ne oddaja v najem.« 
V razpravi je prišlo do izraza stališče, da ne gre železniškim transportnim 

podjetjem dajati večjih ugodnosti kot jih imajo podjetja za PTT promet, cestna 
podjetja itd. Oprostitev, kot je predvidena v amandmaju, se omejuje le na 
železniške tirne naprave. S to dopolnitvijo so tudi 2TP podjetja izenačena s 
sorodnimi delovnimi organizacijami. 

Oprostitev plačila prispevka se razširja na vse komunalne objekte in na- 
prave in ne samo na nadzemne komunalne objekte. Tako določitev je zahteval 
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znan ekonomski položaj komunalnih organizacij, ki ne dovoljuje, da bi jih 
obremejevali z dodatnimi prispevki, saj je celo namen tega zakonskega pred- 
loga, da se zagotove sredstva za kolektivno komunalno potrošnjo. 

Zaradi sistematike se prenaša določilo, da delovna organizacija ne plačuje 
prispevka za uporabo zemljišča od nezazidanega zemljišča iz 3. člena kot nova 
tretja alinea v 2. člen v ustrezni spremenjeni formulaciji. Večina občin, zlasti 
industrijskih, se je s tem določilom strinjala. V razpravi o tem določilu je odbor 
proučil tudi pripombe mestnega sveta Ljubljane, ki nasprotuje temu določilu. 
Odbor je ugotovil, da trditve Mestnega sveta o razbremenitvi delovnih organi- 
zacij na račun občanov niso točne, saj občani zaradi tega določila ne bodo 
plačevali večjih prispevkv. Sistem, ki ga uvaja ta zakon, sloni predvsem na 
načelu, po katerem naj se utrde enotni kriteriji. Osnova za zaračunavanje pri- 
spevka naj postane zazidani prostor, le izjemoma nezazidano stavbno zemljišče. 
Delovnih organizacij tudi ne gre obremenjevati v nedogled z najrazličnejšimi 
prispevki, zlasti ne v času, ko nosijo glavno breme uresničevanja gospodarske 
reforme. Iz teh razlogov je odbor odklonil pripombe Mestnega sveta Ljubljane. 

K 3. členu — Besedilo 3. člena se črta in se nadomesti z novim bese- 
dilom : 

»Prispevek od zazidanega stavbnega zemljišča se' določi od kvadratnega 
metra uporabne tlorisne površine stanovanjskih in poslovnih prostorov. 

Prispevek od nezazidanega zemljišča se določi od kvadratnega metra neza- 
zidanega zemljišča, ki je po sprejetem zazidalnem načrtu namenjeno za gradnjo, 
oziroma za katero je pristojen urbanistični organ izdal lokacijsko dovoljenje.« 

Osnova za določitev prispevka za uporabo mestnega zemljišča je kvadratni 
meter uporabne tlorisne površine stanovanjskih in poslovnih prostorov. Ta 
osnova je enostavna, lahko se jo ugotovi in zajemanje prispevka ne bo naletelo 
na večje tehnične težave. Le v tistih primerih, ko je izdelan zazidalni načrt, 
ali izdano lokacijsko dovoljenje, se določi prispevek od nezazidanega zemljišča, 
in sicer v izmeri kot sta ga določila zazidalni načrt oziroma lokacijsko dovo- 
ljenje. S takim določilom se točno definira način zajemanja prispevka na neza- 
zidanih stavbnih zemljiščih, izogne pa se kompliciranim izračunom in ugo- 
tavljanju, kaj je nezazidano stavbno zemljišče. 

K 5. členu — V drugi vrsti se besedi: »skupne porabe« nadomestita z 
besedama: »kolektivne potrošnje.«. 

Pripomba je redakcijskega značaja. 
— V prvi točki se pred besedo »parkirne« vstavi beseda »javne«. 
Odbor je bil mnenja, da je treba poudariti, da se sme prispevek za uporabo 

mestnega zemljišča uporabiti le za javne parkirne prostore. 
K 7. členu — Besedilo: »osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS« se 

črta in nadomesti z besedilom: »1. januarja 1967«. 
Zakon prične veljati 1. januarja 1967, v Uradnem listu SRS pa bo predvi- 

doma objavljen šele zadnje dni meseca decembra 1967. leta. 
Predstavnik predlagatelja je vse navedene amandmaje sprejel in so tako 

postali sestavni del zakonskega predloga. 
Odbor je razpravljal tudi o pripombi zakonodajno-pravne komisije k 

4. členu zakonskega predloga, češ da način obračunavanja in pobiranja pri- 
spevka za stanovanjske hiše v družbeni lastnini nista v skladu s temeljnim 
zakonom. Odbor je kljub temu mnenja, da naj se usvoji tak način obraču- 
navanja in pobiranja prispevka, kot ga določa predlagani zakon, čeravno for- 
malno pravno ni v skladu z določbami temeljnega zakona. Odbor je sprejel to 
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odločitev zaradi tega, ker je predlagani sistem enostavnejši, primernejši in 
mnogo cenejši, kot pa sistem, ki ga uvaja temeljni zakon, ki zahteva izstavitev 
posebne odločbe za vsakega zavezanca. Odbor meni, da bi povzročilo izstavljanje 
posameznih določb občutne izdatke in s tem zmanjševalo sredstva za namene, 
za katere se uvaja prispevek, v končni posledici pa je to tudi v nasprotju z 
zahtevami gospodarske reforme. 

Odbor predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da predlagani zakon 
sprejme z dopolnitvami in spremembami, ki jih je odbor sprejel. 

Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Cveta Prelovca. 

St.: 420-12/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 27. 12. 1966 obravnaval pripombo zakonodajno^ 
pravne komisije k 4. členu predloga zakona o prispevku za uporabo mestnega 
zemljišča in vlogo Združenega železniškega transportnega podjetja za spre- 
membo 2. člena istega zakonskega predloga. 

Glede pripombe zakonodajno-pravne komisije k 4. členu predlaganega za- 
konskega predloga je odbor sprejel stališče, po katerem vztraja pri besedilu kot 
je predlagano v zakonskem predlogu, in sicer iz istih razlogov, kot so navedeni 
v poročilu k temu zakonskemu predlogu z dne 14. 12. 1966. 

Združeno železniško transportno podjetje je s posebno vlogo predlagalo, da 
bi se spremenilo besedilo druge alinee drugega člena in se tako glasilo »za 
zemljišča, na katerih so komunalni objekti in naprave, javne ceste in železniške 
obratne naprave.«. 

Združeno železniško transportno podjetje utemeljuje vlogo s tem, da bi 
sprejetje predlagane formulacije povečalo razliko med cestnimi in železniškimi 
transportnimi podjetji glede obremenitve s stroški infrastrukture, s tem pa bi 
iskrivljalo tudi konkurenčne pogoje. Poleg tega meni, da pojem železniških 
tirnih naprav ni določen in se ga lahko tolmači zelo široko ali pa zelo ozko. 
Poleg tega je mnenja, da predlagana formulacija tudi z gospodarskega stališča 
ni sprejemljiva, ker nobeno od podjetij sorodne vrste nima tolikšnih stroškov 
za zemljišča, ki služijo za obratovanje kot železniška transportna podjetja. 

Odbor je bil mnenja, da je treba vztrajati na stališču, po katerem naj bodo 
vse .gospodarske organizacije v enakem položaju, kar zadeva plačevanje pri- 
spevka. Gre za pokrivanje stroškov komunalnih uslug in naprav, ki jih uporab- 
ljajo vse gospodarske organizacije pa tudi železniška transportna podjetja. Iz- 
jeme glede tega bi bile v nasprotju s težnjami gospodarske reforme, posebno 
še, ker bi se pojavilo vprašanje, kdo naj nadoknadi manjkajoča sredstva. Uza^ 
konitev oprostitve plačevanja prispevka posameznim gospodarskim organiza- 
cijam bi obremenil tembolj druge potrošnike. Zakonski predlog pa ne glede na 
to dopušča posameznim občinam, da s svojimi odloki določijo višino in obseg 
plačevanja prispevka. Končno je odbor poudaril, da s predlaganim zakonskim 
predlogom ne rešujemo ekonomski položaj posameznih gospodarskih organi- 
zacij. 

Glede na to je odbor sprejel stališče, da morebitnega amandmaja v tej smeri 
ne bo sprejel. 

St.: 420-12/66 
Ljubljana, 27. 12. 1966 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je na seji dne 27. 12. 1966 ponovno razpravljal o predlogu zakona o prispevku 
za uporabo mestnega zemljišča. O tem predlogu zakona je odbor razpravljal ža 
na seji dne 14. 12. 1966 in dal svoje mnenje pristojnima odboroma Republiškega 
in Organizacijsko-političnega zbora. 

Odbor je ponovno razpravljal o predlogu zakona v zvezi s predlogom Zdru- 
ženega železniškega transportnega podjetja Ljubljana, da se v 2. členu nove 
druge alinee predloga zakona besedi: »tirne naprave« nadomesti z besedama: 
»•obratne naprave«. Ta člen namreč določa, katere in v kakšnem obsegu so ne- 
katere delovne organizacije oproščene plačevanja tega prispevka. Po mnenju 
predstavnikov ZZTP Ljubljana je sedanja formulacija tega člena nejasna in bi 
v primeru, da bi se ozko tolmačila, pomenila za železniška podjetja dodatno 
obremenitev v znesku približno 300 milijonov S din. To pa bi povzročilo ob- 
čutno zmanjšanje sredstev za razširjeno reprodukcijo in bi močno zavrlo moder- 
nizacijo železnic. Prav tako pa bi se po mnenju predstavnikov ZZTP še povečal 
razkorak med ekonomskimi pogoji poslovanja cestnih in železniških delovnih 
organizacij. Zato je Združeno železniško transportno podjetje predlagalo, da se 
formulacija v 2. členu nove druge alinee spremeni, da se besedi »tirne naprave« 
nadomesti z besedama »obratne naprave«. Tako bi bila železniška podjetja opra- 
vičena plačevanja prispevka za vsa zemljišča, ki se uporabljajo v gospodarske 
namene, plačevala pa bi prispevek za zemljišča, kjer so upravna in stanovanjska 
poslopja ter podobni objekti. 

Odbor se je v celoti strinjal s spremembo, ki jo je predlagalo Združeno 
železniško transportno podjetje. Glede na to, da Gospodarski zbor ne sklepa o 
predlogu zakona, odbor priporoča, da predsednik zbora obvesti pristojna zbora 
o stališču odbora glede spremembe, ki jo je predlagalo- ZZTP Ljubljana v zvezi 
s predlogom zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. 

St.: 420-12/66 
Ljubljana, 28. 12. 1966 

PREDLOG ODLOKA 
o potrditvi statuta vodnega sklada SR Slovenije 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi s 
45. členom zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 22/66) je Skupščina socialistične 
republike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 29. decebra 1966 in na seji 
Gospodarskega zbora dne 27. decembra 1966 sprejela 

ODLOK 
o potrditvi statuta vodnega sklada SR Slovenije 

I. 

Potrdi se statut vodnega sklada SR Slovenije, kot ga je sprejel upravni 
odbor vodnega sklada SR Slovenije na seji dne 29. septembra 1966, s spre- 
membami in dopolnitvami, ki jih je sprejel 'na seji dne 23. decembra 1966. 
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POROČILA 

Zakonodajno-p ravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
11. 11. 1966, št. 022-151/66 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve Republi- 
škega zbora — poročilo z dne 5. 11. 1966, št. 022-151/66 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
— poročilo z dne 13. 12. 1966 

PREDLOG ZAKONA 

o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za pospeševanje živinoreje v SR Sloveniji se poleg ukrepov, ki so pred- 
pisani s temeljnim zakonom o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdrav- 
stvenem varstvu živine (Uradni list SFRJ, št. 16-339/65 in št. 29-371/66 v 
nadaljnjem besedilu; temeljni zakon), uporabljajo tudi ukrepi, določeni s tem 
zakonom. 

2. člen 

Če je za povečanje staleža živine in za napredek živinoreje potrebno, sme 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije omejiti ali prepovedati klanje naraščaja 
posameznih vrst in pasem. 

II. Register rejcev plemenske živine 

3. člen 

Register rejcev kvalitetne plemenske živine (plemenska živina) in register 
rejcev elitne plemenske živine vodijo občine ali delovne organizacije, ki jih 
za to pooblastijo občine. 

Podrobnejše določbe o registrih predpiše republiški sekretar za gospo- 
darstvo. 

4. člen 

Strokovno kontrolo rejnih, zdravstvenih in drugih lastnosti plemenske in 
elitne plemenske živine labko opravljajo strokovne službe oziroma strokovni 
zavodi, ki imajo diplomiranega agronoma-živinorejca in diplomiranega veteri- 
narja splošne smeri. 
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III. Reja in uporaba plemenjakov 

5. člen 

Ce ni možnosti, da bi se za oplojevanje živine z umetnim osemenjevanjem 
uporabilo seme plemenjakov, ki so bili preizkušeni po kakovosti potomstva (pro- 
genotestirani), ali plemenjakov, ki izvirajo od staršev, preizkušenih po kakovosti 
potomstva, se sme za umetno osemenjevanje uporabiti tudi seme plemenjakov, 
ki so bili prav dobro ocenjeni glede na njihove lastnosti in poreklo, vendar le 
do ocene njihove vrednosti po skupinah prvih potomcev. 

6. člen 

Za pripuščanje se smejo uporabljati plemenjaki (biki, žrebci, merjasci in 
ovni), ki so glede na proizvodno vrednost roditeljev in glede svoje proizvodne 
lastnosti pozitivno ocenjeni in odbrani (licencirani). 

7. člen 

Oplojevanje krav in telic se opravlja praviloma z umetnim osemenjevanjem, 
s pripuščanjem pa samo na območjih, na katerih niso zagotovljene možnosti za 
umetno osemenjevanje. 

Območja, na katerih je dopustno pripuščanje krav in telic, določi občinska 
skupščina. 

8. člen 

O izvršenem pripustu ah osemenitvi izda organizacija oziroma rejec ple- 
men jaka lastniku oziroma posestniku (v nadaljnjem besedilu: posestnik) pleme- 
nice potrdilo. 

9. člen 

Bike, žreboe, merjasce in ovne za pripuščanje oceni in odbere (licencira) 
vsako leto komisija, ki jo izmed živinorejskih strokovnjakom imenuje pristojni 
občinski upravni organ. 

10. člen 

Občina poveri organizacijo pripuščanja praviloma delovni organizaciji, ki 
opravlja umetno osemenjevanje, ali drugi delovni organizaciji, ki je za to stro- 
kovno usposobljena. 

11. člen 

Posestniki plemenic plačujejo za umetno in naravno oplojevanje odškodnino 
po izvršeni osemenitvi oziroma pripustu. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da plačujejo posestniki plemenic za 
umetno in naravno oplojevanje akontacijo na odškodnino letno vnaprej za vse 
krave in telice, ki so 1. januarja stare nad 10 mesecev, in hkrati določi, kako 
se akontacija plačuje in obračunava. Plačana akontacija se ob koncu leta obra- 
čuna na izvršene osemenitve oziroma pripuste. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se lahko način plačevanja odškod- 
nine določa tudi s pogodbo med rejcem in delovno organizacijo, ki opravlja 
osemenjevanje. 

Višina odškodnine je pod kontrolo cen pristojnega občinskega organa. 
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12. člen 

Dovoljenja za uvoz semena za umetno osemenjevanje (24. člen temeljnega 
zakona) izdaja republiški sekretariat za gospodarstvo. 

IV. Zdravstveno varstvo živine 

13. člen 

Po določbah tega zakona se preprečujeta in zatirata tudi salmoneloza živali 
in kužna presušitev vimena krav (agalactia streptococcica) kot živalski kužni 
bolezni, katerih preprečevanje in zatiranje je pomembno za vso republiko. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko določi tudi druge kužne bolezni, 
katerih preprečevanje in zatiranje je pomembno za vso republiko. Obenem do- 
loči, v čigavo breme gredo stroški za diagnostične terenske in laboratorijske 
preiskave. 

14. člen 

Da se prepreči ali zatre kužna bolezen, lahko republiški sekretar za gospo- 
darstvo odredi z zakonom predvidene potrebne ukrepe tudi s predpisom. 

15. člen 

Delovne organizacije, ki redijo živino ali dodeljujejo oziroma predelujejo 
živalske surovine in odpadke ali pripravljajo koncentrate za krmljenje živine, 
morajo svoje objekte, ki jih gradijo na novo ali rekonstruirajo, urediti tako, da 
se preprečuje vnašanje in raznašanje bolezni. Pred graditvijo oziroma rekon- 
strukcijo objektov si morajo delovne organizacije priskrbeti soglasje občinske 
veterinarske inšpekcije. 

16. člen 

Republiški sekretar za gospodarstvo določa meje okuženega in ogroženega 
območja, če to sega na območje dveh ali več občin. 

17. člen 

Trupla poginulih ali pobitih živali (mrhovina), neuporabne ali neužitne 
dele zaklane živine in odpadke, nastale pri predelavi živine in živalskih surovin, 
je treba napraviti neškodljive praviloma v kafilerijah. 

Občine so dolžne skrbeti za zadostno število ustrezno urejenih in vzdrže- 
valnih zbirališčih za mrhovino* in odpadke, tako da se redno odvažajo v kafilerijo, 
ter za službo, ki skrbi za njihovo odstranjevanje in za redno vzdrževanje zbi- 
rališč (veterinarsko-higienska služba). Prevoze mrhovine in odpadkov in zbira- 
lišč v kafilerije opravljajo kafilerije s prevoznimi sredstvi, ki so za to ustrezno 
opremljena. 

18. člen 

Ce ni mogoče urediti zbiranja in rednega odvažanja mrhovine in odpadkov 
v kafilerije, morajo občine poskrbeti za ureditev in vzdrževanje jam-grobnic ali 
mrhovišč za zakopavanje mrhovine in odpadkov. 

Občine lahko odredijo, da marajo delovne organizacije mrhovino ter od- 
padke, ki nastanejo pri proizvodnji oziroma predelavi, same napraviti ne- 
škodljive. 
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19. člen 

Odškodnina za živino, ki je bila ubita ali zaklana, ter za predmete, ki so 
bili uničeni pri izvršitvi odrejenih ukrepov zaradi bolezni iz 33. člena temelj- 
nega in 13. člena tega zakona, se izplača posestniku živine in predmetov, če je 
izpolnil odrejene ukrepe. 

20. člen 

Odškodnina iz 19. člena tega zakona pripada posestniku: 
1. če je posestnik takoj naznanil pojav ali sum kužne bolezni po 34. členu 

temeljnega zakona; 
2. če je dal posestnik po odredbi pristojnega organa zaščitno cepiti žival; 
3. če se je žival okužila kljub temu, da se je posestnik ravnal po drugih 

določbah temeljnega zakona in tega zakona ter drugih veterinarskih ali sani- 
tarnih predpisih oziroma ukrepih. 

21. člen 

Ceno živine oziroma predmetov iz 19. člena tega zakona določi po tržni 
vrednosti občinska oenilna komisija, v kateri mora obvezno sodelovati občinski 
veterinarski inšpektor. Ta komisija določi obenem tudi vrednost, ki je od ubite 
oziroma zaklane živine ali uničenega predmeta še uporabna, in jo odbije od 
odškodnine, ki pripada posestniku. Komisija odloči o višini odškodnine z 
odločbo. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni dovoljena pritožba in ni mogoč 
upravni spor. 

Posestnik in družbeno-politična skupnost (23. člen tega zakona) lahko v 
30 dneh od vročitve odločbe predlagata občinskemu sodišču, naj v nepravdnem 
postopku določi odškodnino. 

Pravnomočen sklep sodišča o odškodnini nadomešča odločbo o> odškodnini iz 
prvega odstavka tega člena. 

22. člen 

Postopek za izplačilo odškodnine se prične na zahtevo posestnika. 
Odškodninski postopek je oproščen taks. 

23. člen 

Odškodnine iz 19. člena tega zakona se plačujejo iz sredstev posebnega ra- 
čuna za zatiranje živalskih kužnih bolezni pri občini (29. člen tega zakona). 

Ce na posebnem računu pri občini ni dovolj sredstev, se začasno plačujejo 
odškodnine iz sredstev posebnega računa za zatiranje živalskih kužnih bolezni 
pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo. Ko se naberejo na posebnem 
računu pri občini zadostna sredstva, se vrnejo posebnemu računu pri republi- 
škem sekretariatu za gospodarstvo zneski, ki so bili plačani s tega računa. 

Ce so na posebnem računu pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo 
porabljena vsa sredstva, tako da v posameznih občinah ni mogoče poravnati 
odškodnin, lahko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije odloči, da se za izpla- 
čevanje odškodnin v celoti ali delno uporabijo sredstva na posebnih računih 
pri drugih občinah. 

Republiški sekretar za finance lahko izda v sporazumu z republiškim se- 
kretarjem za gozdarstvo navodila o ravnanju s sredstvi na posebnih računih za 
zatiranje živalskih kužnih bolezni pri občinah. Uporabo teh sredstev nadzoruje 
republiški sekretariat za gospodarstvo. 
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24. člen 

Stroški za diagnostične terenske in laboratorijske preiskave živine zaradi 
suma slinavke in parkljevke, goveje kuge, pljučne kuge govedi, konjske kuge, 
afriške prašičje kuge, smrkavosti, afriške smrkavosti, nalezljive ohromelosti pra- 
šičev in salmoneloze gredo v breme sredstev posebnega računa za zatiranje 
živalskih kužnih bolezni pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo. 

Stroški za diagnostične terenske in laboratorijske preiskave živine zaradi 
suma drugih bolezni iz 33. člena temeljnega zakona, razen stroškov za tuber- 
kulinizacijo, odvzem vzorcev za ugotavljanje bruceloz in kužne presušitve vi- 
mena iz 13. člena tega zakona, gredo v breme sredstev posebnih računov za 
zatiranje živalskih kužnih bolezni pri občinah. 

Stroški za zaščitna cepljenja živine ob pojavu bolezni iz prvega odstavka 
tega člena gredo v breme sredstev posebnih računov za zatiranje živalskih 
kužnih bolezni pri. občinah, kadar je odredil cepljenje republiški sekretariat za 
gospodarstvo. Če ta sredstva ne bi zadoščala, gredo stroški v breme sredstev 
posebnega računa za zatiranje živalskih kužnih bolezni pri repuoliškem sekre- 
tariatu za gospodarstvo. 

25. člen 

Občinska skupščina mora poskrbeti za zalogo določenih minimalnih količin 
instrumentov, cepiv, opreme, razkužil in drugih sredstev za zatiranje in prepre- 
čevanje širjenja živalskih kužnih bolezni. 

26. člen 

Klavnice, mlekarne in drugi obrati za predelavo mesa, mleka, rib in jajc, 
ki so namenjeni za notranji promet, lahko obratujejo, če izpolnjujejo minimalne 
higienske in tehnične pogoje, ki jih predpiše republiški sekretar za gospodar- 
stvo v sporazumu z republiškim sekretarjem za zdravstvo in socialno varstvo. V 
teh obratih mora biti zagotovljen stalni veterinarski nadzor. 

27. člen 

Posestnik živine mora imeti zdravstveno spričevalo (52. člen temeljnega 
zakona) za živino, ki se naklada, razklada in preklada zaradi odprave s pre- 
voznimi sredstvi z območja občine, za živino, ki se žene več kot 20 km daleč, za 
živino, ki jo proda, odpremlja na sejme, zadružne dogone ali razstave, in za 
živino, ki jo> da v zakol, pa meso ni namenjeno za domačo porabo. 

Za živino, ki se žene na skupno pašo, ni potrebno ne zdravstveno spričevalo 
ne pregled veterinarskega inšpektorja (drugi odstavek 53. člena, temeljnega 
zakona), če je živina iz hlevov, v katerih v zadnjem letu ni bila ugotovljena 
tuberkuloza ah bruceloza. 

Skupščina občine določi, kdo izdaja zdravstvena spričevala. 

28. člen 

Posestnik živine mora za zdravstveno spričevalo plačati takso. Višino taks 
določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije po vrstah in kategorijah živali. Za 
premeščanje živine v okviru iste gospodarske organizacije in za gonjenje na 
pašo se lahko izda v skladu s posebnimi predpisi zdravstveno spričevalo za več 
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glav živine (skupno spričevalo), za katero se plačuje taksa, določena za eno 
žival ustrezne vrste in kategorije. 

Za podaljšanje veljavnosti zdravstvenega spričevala, za prenos lastnine ži- 
vali in za druge spremembe, ki se vpisujejo v zdravstveno spričevalo, se taksa 
ne plačuje. Taksa pa se plačuje za spremembo kategorije živali. 

29. člen 

Taksa se plača ob izdaji zdravstvenega spričevala in se odvede konec vsa- 
kega merseca na račun iz četrtega odstavka tega člena. 

Taksa se plačuje v gotovini ali z drugimi sredstvi plačilnega prometa. 
Sredstva od taks so dohodek republike. 
65 °/o pobranih taks se odvede na poseben račun za zatiranje živalskih kužnih 

bolezni pri. občini, na katere območju redi posestnik živino, 35 ®/o pobranih taks 
pa na poseben račun ža zatiranje živalskih kužnih bolezni pri republiškem 
sekretariatu za gospodarstvo. 

Iz sredstev, ki so na posebnih računih, si krijejo odškodnine in stroški iz 
23. in 24. člena tega zakona. 

Sredstva, ki ob koncu leta niso porabljena, se prenesejo za iste namene in 
na isti račun v naslednje leto. 

30. člen 

Ce ni s tem zakonom drugače določeno, veljajo za plačevanje, pobiranje, 
odvajanje in kontrolo taks za zdravstvena spričevala določbe temeljnega zakona 
o upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 14-281/65) in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 

31. člen 

Pristojbine za veterinarsko-sanitame preglede po 48., 49., 53., 54. in 58. 
členu temeljnega zakona določi občinska skupščina glede na stroške storitev in 
druge stroške, potrebne za te preglede. 

Občinska skupščina lahko predpiše, da plačujejo določene delovne organi- 
zacije posamezne pristojbine iz prejšnjega odstavka v letnem pavšalu. 

Pristojbine iz prejšnijh odstavkov so dohodek občine. 

32. člen 

Podrobnejše določbe o karanteni in o preiskavah uvožene živine (62. člen 
temeljnega zakona) predpiše republiški sekretariat za gospodarstvo. 

V. Nadzorstvo 

33. člen 

Izvajanje in uporabo določb temeljnega zakona in tega zakona ter na njuni 
podlagi izdanih predpisov nadzorujejo občinski organi, ki so pristojni za živino- 
rejsko oziroma veterinarsko inšpekcijo. 

Občinska skupščina lahko poveri opravljanje inšpekcijskih nalog tudi posa- 
meznim strokovnjakom, ki niso delavci v občinski upravi. 

Republiški kmetijski oziroma veterinarski inšpektorat dajeta strokovno 
pomoč pri organiziranju in opravljanju živinorejske oziroma veterinarske in- 
špekcije v občinah ter nadzorujeta delo občinskih inšpekcijskih organov. 

42 
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34. člen 

Ce občinska veterinarska inšpekcija ne odredi, kar je potrebno, da se 
bolezen zatre in prepreči njeno širjenje, lahko to stori republiški veterinarski 
inšpektorat na stroške občinske veterinarske inšpekcije. 

35. člen 

Naloge živinorejskega inšpektorja lahko opravlja diplomirani agronom ali 
diplomirani veterinar, ki ima vsaj tri leta živinorejske strokovne prakse. 

Naloge veterinarskega inšpektorja lahko opravlja diplomirani veterinar, 
ki ima vsaj tri leta strokovne prakse. 

Naloge obmejnega veterinarskega inšpektorja lahko opravlja diplomirani 
veterinar, ki ima vsaj pet let strokovne prakse in obvlada en tuj jezik. 

Inšpektor mora imeti izkaznico. Obrazec izkaznice predpiše republiški se- 
kretar za gospodarstvo. 

36. člen 

Republiški sekretar za gospodarstvo predpiše minimalne pogoje, ki jih 
morajo glede opreme in strokovnega kadra izpolnjevati delovne organizacije, da 
lahko opravljajo analize krmil (73. člen temeljnega zakona) in sredstev za var- 
stvo živine (79. člen temeljnega zakona). 

37. člen 

Diagnostične preiskave materiala, s katerimi se ugotavlja morebitna kužna 
bolezen (78. člen temeljnega zakona), lahko opravljajo strokovni zavodi, katerim 
izda dovoljenje republiški sekretariat za gospodarstvo. 

VI. Prehodne in končne določbe 

38. člen / k 
Klavnice, mlekarne in drugi obrati iz 26. člena tega zakona prenehajo z 

obratovanjem, če v treh letih po uveljavitvi predpisov o minimalnih higienskih 
in tehničnih pogojih za obratovanje ne izpolnijo predpisanih pogojev. 

39. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. zakon o ukrepih za napredek živinorejske proizvodnje (Uradni list LRS, 

št. 17-103/60); 
2. odredba o določitvi ^kočnine za javne plemenjake (Uradni list LRS, 

št. 2—4/57 in št. 3—17/58); 
3. odredba o množičnih veterinarskih ukrepih, ki se opravljajo na stroške 

lastnikov in imetnikov živali (Uradni list LRS, št. 2—10/59, in Uradni list LRS, 
št. 3—9/65); 

4. odredba o okvirni tarifi za osemenjevanje goved (Uradni list LRS, št. 
11-49/59, in Uradni list SRS, št. 23-218/63); 

5. odredba o določitvi skočnin za pripuščanje odbranih plemenskih žrebcev 
(Uradni list LRS, št. 9-52/60 in št. 7-80/61); 
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6. odredba o obveznem odbiranju merjascev in o okvirni tarifi za oseme- 
njevanje svinj (Uradni list LRS, št. 1-24/61); 

7. pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati rejska središča, in o 
registraciji rejskih središč (Uradni list LRS, št. 32-305/61); 

8. odredba za izvajanje pravilnika o ukrepih in postopku za preprečevanje, 
zatiranje in izkorenitev svinjske in kokošje kuge (Uradni list FLRJ, št. 11-137/63), 
ki je bila objavljena v »Uradnem listu SRS«, št. 15-133/63); 

9. določba pod točko b) prvega odstavka 24. člena zakona o veterinarski 
službi v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14-153/65) o vod- 
stvu rodovniških knjig. 

40. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V Sloveniji so ugodne naravne razmere za razvoj živinoreje, zlasti govedo- 
reje. Živinoreja je važna gospodarska panoga, kateri je treba posvečati vso po- 
trebno pozornost. 

Po zadnjih statističnih podatkih je bilo v začetku leta 1966 skupno 581 973 
govedi, od tega 13,8% pri družbenih posestvih; 428 289 prašičev, od tega 12% 
pri družbenih posestvih; 2 737 500 perutnine, od tega 30% pri družbenih 
posestvih; 49 470 konj, od tega 1,4 °/o pri družbenih posestvih. 

Zaradi spreminjajočih se tržnih in drugih razmer, ki so vplivale na ceno, 
je številčno stanje živine v zadnjih letih zelo nihalo. Kljub temu so bili dose- 
ženi določeni uspehi. Kmetijske delovne organizacije dajejo na trg znatne koli- 
čine mleka, pitanih govedi in perutnine, čeprav imajo v primerjavi s celotnim 
staležem razmeroma malo živine, komaj 7 % od skupnega števila krav. Zaradi 
selekcije krav ter povečanega in kvalitetnejšega pridelovanja krme je delovnim 
organizacijam v zadnjih letih uspelo, da imajo njihove krave poprečno mlečnost 
3000 1, medtem ko je poprečna mlečnost drugih krav v Sloveniji 1800 1. Razši- 
ritev tako visoke stopnje mlečnosti na celoten stalež krav bi pomenila za kme- 
tijstvo precejšnje povečanje dohodka. Podobno velja tudi za proizvodnjo mesa 
in drugih živalskih proizvodov. 

Temeljni zakon o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem 
varstvu živine določa ukrepe, ki jih morajo proizvajalci izvajati, da bo zago- 
tovljen razvoj te panoge, ter obenem tudi ukrepe, da se ohrani zdravje živali 
ter preprečujejo in zatirajo kužne in druge bolezni. 

Pogoj za veliko in racionalno proizvodnjo je plemenska vrednost osnovnega 
staleža živine. Izvršilni predpisi k temeljnemu zakonu, ki delno še niso izdani, 
bodo določali, kakšne pogoje mora izpolnjevati kvalitetna plemenska živina' 
Rejci take živine morajo biti registrirani, da bo na ta način zagotovljeno raz- 
množevanje le kvalitetne plemenske živine. Osnova za ugotavljanje plemenske 
vrednosti živali je kontrola proizvodnosti in na podlagi te odbira najboljših za 
nadaljnjo rejo. Kontrolo proizvodnosti živali, ki je naloga proizvajalnih organi- 
zacij, si organizirajo delovne organizacje same bodisi po svoji ali skupni stro- 
kovni službi bodisi po posebnih strokovnih zavodih. 

Tako formirana matična čreda odbranih živali naj bi bila kvaliteten fond 
plemenic, ki naj bi pri reprodukciji dajal živali z boljšimi proizvodnimi last- 
nostmi. 

42» 



660 Priloge 

Drugo pomembno vprašanje, ki ga ureja temeljni zakon, je redno razmno- 
ževanje živine s plemenjaki takih plemenskih vrednosti, ki zagotavljajo napredek 
proizvodnih sposobnosti živali. Tako je mogoče usmerjati proizvodnjo v skladu 
z gospodarskimi interesi in z obstoječimi razmerami. Za pleme se smejo uporab- 
ljati le odbrani (licencirani) plemenjaki, občina pa je dolžna skrbeti, da. je 
zagotovljeno oplojevanje na njenem območju. Praviloma se opravlja oploje- 
vanje živali z umetnim osemenjevanjem, če so za to možnosti. Za osemenjevanje 
se sme izkoriščati le seme plemenjakov, ki so bili preizkušeni glede na kakovost 
potomstva, le izjemoma pa tudi drugi. 

Temeljni zakon je zelo podroben, poleg tega pa daje zveznim organom 
pooblastilo za izdajo številnih izvršilnih predpisov, tako da so dane republikam 
manjše možnosti za urejanje problemov živinoreje, zlasti s področja ukrepov za 
njeno pospeševanje. 

Zato so v tem predlogu zakona urejena le tista vprašanja, za katera izrecno 
pooblašča temeljni zakon republike, in tista, ki so za našo republiko specifična, 
pa so v skladu z normami temeljnega zakona. 

V skladu s temeljnim zakonom je po predlogu republiškega zakona Izvršni 
svet pooblaščen, da lahko omeji ah prepove klanje naraščaja posameznih vrst 
in pasem, če je to potrebno za povečanje staleža živine in za napredek živi- 
noreje. 

Predlog nadalje določa, kdo vodi register rejcev kvalitetne plemenske in 
elitne plemenske živine, kakšni plemenjaki se smejo uporabljati za oplojevanje, 
da daje dovoljenje za uvoz semena za umetno osemenjevanje republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo, kdaj je dopustno naravno pripuščanje in kako se plačuje 
odškodnina za oplojevanje. 

Register rejcev ene in druge vrste živine vodijo po predlogu zakona občine, 
lahko pa tudi delovne organizacije, ki jih pooblastijo občine. Republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo predpiše podrobnejše predpise o registrih. Rejci se v 
register lahko vpišejo, če izpolnjujejo minimalne pogoje glede zagotovitve stro- 
kovne kontrole rejnih, zdravstvenih in drugih lastnosti plemenske živine. To 
strokovno kontrolo lahko opravljajo strokovne službe oziroma strokovni zavodi, 
če imajo zagotovljen strokovni kader. Vodstvo registrov bo zelo enostavno z naj- 
nujnejšimi podatki in ne bo zahtevalo povečanja upravne službe. 

Odbrani plemenjaki se smejo uporabljati za oplojevanje goved, konj, pra- 
šičev in ovac. Za umetno osemenjevanje se sme praviloma uporabljati le seme 
progenotestiranih plemenjakov in plemenjakov, ki so v preizkušnji, pa izvirajo 
od preizkušenih roditeljev. Ker pa nimamo dovolj takih plemenjakov, se upo- 
rabljajo lahko izjemoma in omejeno tudi tisti, ki so prav dobro ocenjeni glede 
na njihove lastnosti in poreklo. Za naravno pripuščanje pa se lahko uporabljajo 
plemenjaki, ki so znanega porekla in pozitivno ocenjeni ter odbrani. Komisija, 
ki jo imenuje pristojni občinski organ, oceni in odbere vsako leto te pleme- 
njake. Občina poveri organizacijo pripuščanja predvsem delovni organizaciji, ki 
se ukvarja z umetnim osemenjevanjem, ali pa drugi delovni organizaciji, ki je 
strokovno za to usposobljena. 

Posebno pozornost zahteva ureditev načina plačevanja skočnine. Po dose- 
danjih republiških predpisih se je odškodnina za oplojevanje plačevala od vseh 
krav in telic, starih nad eno leto, v januarju za vse leto vnaprej po okvirni 
tarifi, ki so jo konkretno določile občine. Nekatere občine, zlasti na Primorskem, 
pa so uvedle plačevanje odškodnine po izvršeni osemenitvi oziroma pripustu. 
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Večina občin in strokovnih zavodov vztraja pri pavšalnem pobiranju skoč- 
nine, strinja pa se, da se višina odškodnine določa po ekonomskih cenah. 

Predlog zakona dopušča obe možnosti in prepušča občinam, da lahko pred- 
pišejo glede na razmere na svojem območju tudi pavšalni način pobiranja 
odškodnine. Po 22. členu temeljnega zakona določa način plačevanja odškodnine 
republiški zakon. Pavšalni način plačevanja ustreza tudi strokovnim zavodom, 
ki opravljajo oplojevanje plemenic, ker jim olajšuje vzdrževanje bikov in po- 
trebnih naprav. Poleg tega pa preprečuje tak način tudi oplojevanje z »zakot- 
nimi« plemenjaki (npr. biki, ki se pitajo za klanje). Vendar določa predlog 
zakona, da je tudi v tem primeru vnaprejšnje plačilo odškodnine le akontacija, 
ki se obvezno ob koncu leta obračuna glede na dejansko izvršene osemenitve 
oziroma pripuste. Menimo, da ne bi bilo primerno, da bi bil predpisan za vso 
republiko enak način pobiranja skočnine. 

Poleg tega dopušča predlog zakona še tretjo možnost: način plačevanja 
odškodnine lahko določita rejec in delovna organizacija, ki opravlja osemenje- 
vanje, tudi s pogodbo. 

Četrtemu poglavju z določbami o zdravstvenem varstvu živine je predlog 
zakona posvetil še posebno skrb, ker je zdravje živali temeljni pogoj za živalsko 
proizvodnjo. 

Temeljni zakon je dopolnjen z določili o preprečevanju in zatiranju žival- 
skih kužnih bolezni glede na stanje in gibanje teh bolezni v naši republiki. 
Ohranjeno je načelo temeljnega zakona, da trpi praviloma vse stroške zdrav- 
stvenega varstva neposredni rejec sam. 

Za preprečevanje in zatiranje epizootij predvideva predlog v skladu s'te- 
meljnim zakonom, da gredo stroški za ubijanje in prisilno klanje kužno- bolnih 
živali v breme posebnih računov družbeno-političnih skupnosti, ki se zbirajo iz 
taks za zdravstvena spričevala. Posredno trpijo torej tudi te stroške rejci sami. 

Skladno s temeljnim zakonom je v predlogu rešeno tudi financiranje tistega 
dela veterinarsko-inšpekcijske službe, ki zagotavlja, da se pri prometu z živino 
ter z živalskimi proizvodi in surovinami ne bi prenašale živalske kužne bolezni 
in da bi se dajala v promet le za ljudsko zdravje neoporečna živila živalskega 
izvora. 

Dopolnilno k 33. členu temeljnega zakona predvideva predlog le dve živalski 
kužni bolezni, in sicer salmonelozo živali in kužno presušitev vimena, ki jih je 
treba obvezno zatirati in preprečevati. Ti dve bolezni sta specifični za našo 
republiko. 

Ukrepanje zoper obe bolezni je nujno, ker lahko povzročita veliko gospo- 
darsko škodo: prva pri vzreji telet in prašičev, druga pa zniža proizvodnjo 
mleka ter bistveno vpliva na njegovo higiensko kvaliteto. Obe bolezni lahko 
ogrožata tudi ljudsko zdravje. Na podlagi te določbe bomo lahko v prihodnje 
obe bolezni bolj sistematično zatirali in preprečevali. 

Predlog zakona pooblašča Izvršni svet, da določi tudi druge kužne bolezni, 
ki bi se morebiti pojavile in razširile in ki bi ogrožale ljudsko zdravje, da se 
preprečujejo in zatirajo po določilih temeljnega in republiškega zakona. 

Pooblastilo republiškemu sekretarju za gospodarstvo, da lahko predpisuje 
ukrepe za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni, je dano zato, da v primeru 
pojava nevarnejših kužnih bolezni (slinavke in parkljevke itd.) lahko odredi 
s splošnim aktom pripravljenost delne ali celotne veterinarske službe in da 
odredi druge potrebne ukrepe za zatiranje ah preprečevanje bolezni. 
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Temeljni zakon ne določa ničesar o sodelovanju veterinarskih strokovnjakov 
pri graditvi ali rekonstrukciji živinorejskih objektov in objektov za predelavo 
živalskih surovin in odpadkov ter objektov za pripravo krmnih mešanic. V 
skladu s 5. točko 20. člena temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov 
določa predlog, da je potrebno za graditev oziroma rekonstrukcijo navedenih 
objektov soglasje občinske veterinarske inšpekcije. To soglasje je v skladu tudi 
s predvideno novelo omenjenega temeljnega zakona. Praksa je namreč pokazala, 
da je tako soglasje potrebno, ker so se mnogokrat objekti gradili brez sode*- 
lovanja veterinarskih strokovnjakov, kasneje pa so se pokazale napake, zlasti 
glede zračenja, kanalizacije in pod., kar vse lahko povzroči izbruh bolezni živali. 

Določba o tem, da določa republiški sekretar za gospodarstvo meje okuže- 
nega in ogroženega območja, če sega to na območje dveh ali več občin, je le 
dopolnitev 38. člena temeljnega zakona. 

Veterinarsko-higiensko službo, ki smo jo imeli dejansko že doslej, ureja 
predlog z vidika higiene ter preprečevanja kužnih bolezni, pa tudi z ekonom- 
skega vidika. 

Neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in odpadkov pri klanju in 
predelavi naj se v prihodnje opravlja praviloma v kafilerijah. Trupla in odpadki 
se že predelujejo v kostno-mesno moko, mesno moko, krvno moko itd. v kafi- 
leriji v Zg. Kašlju pri Zalogu. Nova kafilerija za ljubljanski bazen pa se gradi 
v Zalogu pri Ljubljani, obratuje pa že novozgrajena kafilerija v Murski Soboti 
za območje Pornurja in dela Štajerske. Za zbiranje surovin za predelavo so 
potrebne zbiralnice in higieniki. Skrb za to službo, ki je važna iz epizootioloških 
in zdravstvenih razlogov, morajo imeti občine, poverijo pa jo lahko tudi vete- 
rinarskim postajam. 

Doslej se je večina teh surovin zakopavala ali metala v jame-grobnioe. 
Predelavo teh v visoko kvalitetne animalne beljakovine, ki se uporabljajo za 
dodatek krmnim mešanicam, smo imeli le v kafileriji Zg. Kašelj. Večino belja- 
kovinskih dodatkov smo morali uvažati (mesna moka, ribja moka itd.), ker jih 
letno potrebujemo' okrog 5 do 6000 ton. 

Stroški veterinarsko-higienske službe bodo tudi v prihodnje v glavnem le 
personalni izdatki za veterinarske higienike, ki so jih že doslej plačevale občine. 
Višino stroškov zbiranja, prevoza in predelave bi bilo sicer težko predvideti, 
vendar pa omogoča cena izdelanih mok pokrivanje stroškov zbiranja in prevozov. 

Predlog dopušča tudi dosedanji način odstranjevanja mrhovine in odpadkov. 
Občine so namreč še naprej dolžne, da skrbijo za ureditev in vzdrževanje jam- 
grobnic ali mrhovišč za zakopavanje, če mrhovine ali odpadkov ni mogoče zbi- 
rati in odvažati v kafilerije. , 

Določba predloga, da občina lahko odredi, da morajo delovne organizacije 
same napraviti neškodljive mrhovino in odpadke iz svoje proizvodnje in prede- 
lave, izhaja iz: načela temeljnega zakona, da mora lastnik oziroma posestnik 
živali v prvi vrsti sam preprečevati živalske kužne bolezni. Sicer pa bo predvsem 
v interesu velikih proizvajalcev samih, da odvažajo mrhovino in odpadke v kafi- 
lerije ali pa da jih sami predelujejo. Pri velikih klavnicah, zlasti klavnicah 
perutnine, imamo že danes tolikšne količine odpadkov, da obstoji na eni strani 
problem, kako jih napraviti neškodljive, na drugi strani pa nastaja velika 
gospodarska škoda, ker se odpadki ne predelajo. 

Določila temeljnega zakona o odškodninah so dopolnjena z določbami, da 
pripada odškodnina posestniku živine tudi za bolezni iz 13. člena republiškega 
zakona, če je bila živina zaklana ali ubita zaradi izvršitve odrejenih ukrepov, 
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kdaj pripada posestniku živine odškodnina, o načinu ugotavljanja vrednosti 
ubite ali zaklane živine in uničenih predmetov ter o postopku za uveljavljanje 
odškodnine. 

Po predlogu zakona gredo odškodnine za živino, ubito ali zaklano, in za 
predmete, uničene zaradi odrejenih ukrepov, v breme sredstev posebnega ra- 
čuna za zatiranje živalskih kužnih bolezni pri občini. Ce ta sredstva ne zado- 
stujejo, se odškodnine krijejo iz sredstev posebnega računa za zatiranje živalskih 
kužnih bolezni pri republiškem sekretariatu za gospodarstvo. Ce pa še to ne 
zadošča, Izvršni svet lahko odloči, da se uporabijo za izplačevanje odškodnin 
v celoti ali delno sredstva na posebnih računih pri tistih občinah, pri katerih 
ta sredstva niso izčrpana. Predvideno je tudi, da se vrnejo posebnemu računu 
pri republiškem sekretariatu sredstva, ki so bila izplačana iz tega računa, ker 
trenutno ni bilo na posebnem računu pri občini dovolj sredstev, pa so se pozneje 
na tem računu spet nabrala. 

Republiški sekretar za finance lahko izda v sporazumu z republiškim sekre- 
tarjem za gospodarstvo navodila za ravnanje s sredstvi na posebnih računih pri 
občinah, republiškemu sekretariatu za gospodarstvo pa je dano pooblastilo, da 
nadzoruje uporabo teh sredstev. 

Stroški za diagnostične terenske in laboratorijske preiskave zaradi suma 
slinavke in parkljevke, goveje kuge, pljučne kuge govedi, konjske kuge, afriške 
svinjske kuge, smrkavosti kopitarjev, afriške smrkavosti, nalezljive ohromelosti 
svinj in salmoneloze se plačujejo iz sredstev posebnega računa pri republiškem 
sekretariatu za gospodarstvo. Tako bo delno' financirana tudi stalna priprav- 
ljenost Veterinarskega zavoda Slovenije, ki mora zaradi epizootij stalno razpo- 
lagati z določenim strokovnim kadrom in z ustrezno opremo. 

Zaradi naraščajočega — še posebno mednarodnega — prometa obstoji stalna 
nevarnost, da se navedene bolezni vnesejo tudi v našo republiko, kar velja 
predvsem za slinavko in parkljevko. Ker se te bolezni naglo širijo ter lahko 
povzročijo občutno gospodarsko škodo, je potrebna skrb republike, da stalno bedi 
nad vsakim pojavom te bolezni. Delo pri ugotavljanju omenjenih bolezni lahko 
opravlja le dobro opremljena institucija, ki razpolaga tudi z dobrimi strokov- 
njaki. Hitra in točna ugotovitev pojava ene od navedenih bolezni omogoča tudi 
takojšnje in učinkovito ukrepanje. Republiški sekretariat za gospodarstvo bo 
sklenil za opravljanje preiskav teh bolezni pogodbe z ustreznimi strokovnimi 
organizacijami. 

Plačilo stroškov terenske in laboratorijske diagnostike za vse druge kužne 
bolezni iz čl. 33 temeljnega zakona, razen stroškov za tuberkulinizacijo, odvzem 
vzorcev za ugotavljanje bruceloze in kužne presušitve vimena iz 13. člena tega 
predloga, gre v breme sredstev posebnih računov za zatiranje kužnih bolezni 
pri občinah. 

Ker obstoji vedno večja možnost vnosa raznih kužnih bolezni, mora biti 
operativna veterinarska služba stalno pripravljena in ustrezno opremljena, da 
lahko ob vsakem času takoj izvede vse potrebne preventivne in zatiralne ukrepe 
ob pojavu kužne bolezni. Občinske veterinarske postaje morajo imeti zato na 
razpolago sredstva, opremo, instrumentarij, razkužila itd. Zato določa predlog, 
da mora občina poskrbeti za zalogo določenih količin instrumentov, cepiv, opre- 
me ipd. Občina sama določi količino teh sredstev po svoji presoji. , 

Ker po temeljnem zakonu niso predvideni predpisi o minimalnih higienskih 
in tehničnih pogojih za klavnice (razen za izvozne), mlekarne in druge obrate 
za predelavo mesa, mleka, rib in jajc, pooblašča predlog zakona republiškega 
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sekretarja za gospodarstvo, da v sporazumu z republiškim sekretarjem za 
zdravstvo izda tak predpis. 

Določba temeljnega zakona o zdravstvenih spričevalih (prejšnjih živinskih 
potnih listih) je v tem predlogu dopolnjena z določbami, v katerih primerih mora 
imeti posestnik živine to spričevalo in kdaj spričevalo ni potrebno1. Občinska 
skupščina sama določi, kdo izdaja ta spričevala. Zdravstveno spričevalo je javna 
listina, ki se izdaja v upravnem postopku in je predvsem dokaz, da na določenem 
območju ni kužne bolezni, namenjeno pa je zlasti za ugotovitev izvora bolezni. 

Po noveli temeljnega zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o 
zdravstvenem varstvu živine (Uradni list SFRJ, št. 29-371/66) morajo posestniki 
živine plačati za zdravstveno spričevalo takso. Višino takse določi po predlogu 
zakona Izvršni svet. 

Delovne organizacije morajo spričo svoje tehnologije premeščati živino 
znotraj svoje organizacije, često tudi na oddaljenost več kot 20 km, zato predlog 
dopušča, da se v takih primerih izda skupno spričevalo, za katerega se plačuje 
le taksa, določena za eno žival ustrezne vrste in kategorije. Za podaljšanje 
zdravstvenega spričevala in za vpis sprememb se taksa ne plačuje, pač pa se 
taksa plačuje za spremembo kategorije živali. Takse se plačujejo v gotovini ali 
z drugimi sredstvi plačilnega prometa. 

V skladu s temeljnim zakonom določa predlog zakona, da so sredstva po- 
branih taks dohodek republike, da pa se zbira 65% teh sredstev na posebnih 
računih pri občinah, 35 °/o pa na poseben račun pri republiškem sekretariatu za 
gospodarstvo. Iz sredstev posebnih računov se krijejo vse odškodnine in stroški 
diagnostičnih preiskav že navedenih bolezni, pa tudi stroški za zaščitno cep- 
ljenje ob pojavu določenih posebno nevarnih bolezni, vendar le takrat, kadar 
je odredil cepljenje republiški sekretariat za gospodarstvo. 

Sredstva, zbrana s taksami, so strogo namenska in se lahko uporabljajo le 
za navedene namene. Neporabljena sredstva, zbrana s taksami, se ne morejo 
Uporabiti za druge namene niti prenašati na druge račune, temveč morajo ostati 
na istem računu. Možnost pojava kužnih bolezni v večjem obsegu (npr. slinavka 
in parkljevka v letih 1964/65) obvezuje občine in tudi republiko, da posvečajo 
vso potrebno pozornost varčevanju s temi sredstvi. Neporabljena in zbrana 
sredstva morajo biti pripravljena, če se pojavijo večje epizootije. 

Republiki in občinam, ki so že do sedaj plačevale odškodnine, pomeni tak 
način pokrivanja stroškov pri zatiranju kužnih bolezni veliko razbremenitev 
v njihovih proračunih, za lastnike živine pa je to stalnejši in trdnejši vir sred- 
stev, s katerim se lahko hitreje in učinkoviteje paralizira morebitni pojav bo- 
lezni, vendar tako, da so pri tem zavarovane koristi proizvajalcev samih. 

Odlok o taksah sprejme sicer Izvršni svet, v informacijo pa je osnutek 
odloka z obrazložitvijo priložen. 

Predlog zakona nadalje pooblašča občinske skupščine, da določijo pristoj- 
bine za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali in mesa ter drugih živil 
živalskega izvora, in za preglede živali, živalskh proizvodov, surovin in odpadkov 
v prometu. 

Občinske skupščine naj bi predpisale pristojbine glede na stroške storitev 
in druge stroške, potrebne za te preglede. Pristojbine so dohodek občine. 

Višino pristojbin je namreč glede na raznolikost veterinarsko-sanitarnih 
pregledov, tako glede kraja, vrste in obsega pregleda, kakor tudi glede oddalje- 
nosti veterinarskega inšpektorja, zelo težko določiti z republiškim predpisom 
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enotno za vso Slovenijo. Menimo, da bi mogle določiti višino pristojbin mnogo 
bolj primerno občinske skupščine glede na konkretne možnosti za opravljanje 
teh pregledov. 

Nadalje meimo, da ta določba ni v nasprotju s temeljnim zakonom, po 
katerem predpiše višino pristojbin republiški zakon. Po predlogu zakona je 
namreč višina pristojbin določljiva, ker so predpisani elementi cene storitve. 

Pristojbine ne pomenijo nove obremenitve. Plačevale so se tudi doslej, 
vendar neurejeno, običajno na podlagi pogodbe z delovnimi organizacijami in 
občinami ali veterinarskimi postajami. 

Informativno je priložen prikaz višine pristojbin z obrazložitvijo, ki je 
bil že v razpravi na Izvršnem svetu kot osnutek odloka. Izvršni svet pa je 
zavzel stališče, naj določijo pristojbine obinske skupščine. 

Na podlagi določil temeljnega zakona (62. člen) je pooblaščen republiški 
sekretar za gospodarstvo, da izda podrobnejše predpise o karanteni in preiskavah 
uvožene živine. 

Po predlogu republiškega zakona in skladno z določili temeljnega zakona 
nadzorujejo izvajanje določb temeljnega in republiškega zakona in predpisov, 
izdanih na njuni podlagi, občinski organi živinorejske oziroma veterinarske 
inšpekcije. Oba republiška inšpektorata dajeta občinskim organom strokovno 
pomoč in nadzorujeta njihovo delo. 

V prejšnjem osnutku je bila vnesena na zahtevo Zveze društev veterinarjev 
in veterinarskih tehnikov SRS tudi varianta, po kateri opravljajo veterinarsko- 
sanitarne preglede živali, mesa, živil živalskega izvora, živalskih proizvodov, 
surovin in odpadkov (48., 49., 53., 54. in 58. člen temeljnega zakona) izključno 
le diplomirani veterinarji veterinarskih postaj kot pooblaščeni inšpektorji ob- 
činskih skupščin. 

Taka določba bi pomenila omejitev pristojnosti občin, ki same po svoji 
presoji in skladno z obstoječimi predpisi lahko pooblastijo za opravljanje dolo- 
čenih inšpekcijskih nalog tudi strokovnjake v drugih delovnih organizacijah, če 
ti strokovnjaki izpolnjujejo določene pogoje in če občine nimajo svojih vete^ 
rinarskih inšpektorjev. 

Naknadno sta glavni odbor Zveze društev veterinarjev in veterinarskih 
tehnikov SRS in upravni odbor Skupnosti veterinarskih zavodov SRS predla- 
gala, da opravljajo veterinarsko-sanitarne preglede veterinarske postaje z diplo- 
miranimi veterinarji, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje inšpekcijske službe 
in jih občine za to pooblastijo. Zveza društev veterinarjev in veterinarskih teh- 
nikov SRS je predlagala tudi, da naj bodo pristojbine dohodek veterinarskih 
zavodov in da naj višino pristojbin določi republika z zakonom. 

Glavni odbor zveze in upravni odbor skupnosti utemeljujeta, svoj predlog 
tudi s tem, da se je 23 občin izreklo za to, da so pristojbine dohodek veteri- 
narskih postaj, le 6 občin pa za to, da so pristojbine dohodek občin. 

Menimo, da je predlog, da opravljajo veterinarsko-sanitarne preglede vete- 
rinarske postaje, še bolj nevzdržen kot to, da opravljajo te preglede izključno 
veterinarji veterinarskih postaj. To bi namreč pomenilo prenos kompleksa in- 
špekcijskih nalog na zavode kot delovne organizacije, tako da bi se veterinarske 
postaje spremenile v neke vrste državnih inšpekcijskih organov. Predlog je tudi 
protisloven in neizvedljiv. Na eni strani naj bi namreč postala veterinarska 
postaja kot zavod inšpekcijski organ, na drugi strani pa opravljali inšpekcijske 
naloge posamezni veterinarji postaje kot pooblaščenci občinske skupščine. 
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Glede predloga, da naj bodo pristojbine dohodek veterinarskih postaj, prav 
tako menimo, da ni sprejemljiv, če se zavzame stališče, da so veterinarsko^ 
sanitarni pregledi v pristojnosti občin. 

Zgoraj pa je bilo že pojasnjeno, da bodo le občine same lahko določale 
višino pristojbine, ki bo najbolj ustrezala konkretnim razmeram na območju 
občine. 

Sklicevanje na dejstvo, da se je 23 občin izreklo za to, da so pristojbine 
dohodek veterinarskih postaj, le 6 občin pa da je bilo drugačnega mnenja, 
in da je zato večina občin za predlog Zveze društev veterinarjev, ni preprič- 
ljivo. Menimo namreč, da se občine, ki se izrecno niso izjavile, strinjajo 
s predlogom, ki jim je bil predložen kot osnutek in ki je določal, da so pristoj- 
bine dohodek občin. 

S strani Zveze društev veterinarjev je bila dana tudi pripomba, da bodo 
opravljali po sedanjem predlogu zakona navedene preglede veterinarji v svojih 
delovnih organizacijah. Na to pripombo opozarjamo, da je inšpekcijski postopek 
upravni postopek, da velja torej zanj v celoti zakon o splošnem upravnem 
postopku, ki v 42. in naslednjih členih izrecno določa izločitev uradnih oseb, 
če so kakorkoli prizadete. 

Sprejete pa so bile pripombe Zveze društev veterinarjev in veterinarskih 
tehnikov SRS ter Skupnosti veterinarskih zavodov SRS, dane k 20. in 26. členu. 

Temeljni zakon in predlagani zakon nalagata, da se veterinarska inšpekcija 
uredi in izvaja. 

Pri izvajanju zakona bo treba sodelovati z občinami in z veterinarsko službo 
pri organizaciji inšpekcijske službe in zagovarjati navedene .težnje v tem smislu, 
da bo na območju vsake občine v celoti zaščiten interes potrošnikov glede kako- 
vosti živil živalskega izvora. Prizadevati si bo treba, da bo v občinah toliko 
inšpektorjev, kot jih potrebe zahtevajo-, kar bo v bodoče, ker so zagotovljena 
sredstva, tudi možno. Povsod tam, kjer bodo razmere to narekovale, naj bi 
občine pooblastile za opravljanje veterinarsko-sanitarnih pregledov tudi vete^ 
rinarje veterinarskih postaj. 

Predlog določa tudi kvalifikacijo za veterinarske inšpektorje. 
V skladu z določbo temeljnega zakona je pooblaščen republiški sekretar 

za gospodarstvo, da predpiše minimalne pogoje za opremo in kadre, ki jih ma- 
rajo imeti delovne organizacije, da lahko< analizirajo krmo pa tudi sredstva 
za varstvo živine. Republiški sekretar za gospodarstvo izdaja tudi dovoljenje 
zavodom za opravljanje diagnostičnih preiskav materiala (trupel živali oziroma 
njihovih delov). 

Končno določa predlog zakona, da morajo klavnice, mlekarne in drugi 
obrati, ki predelujejo živalske proizvode (26. člen), prenehati z obratovanjem, 
če v treh letih ne izpolnijo s predpisi določenih pogojev. 

Z uveljavitvijo zakona prenehajo veljati tudi nekateri dosedanji republiški 
predpisi. 

AMANDMA IZVRŠNEGA SVETA 

V skladu s sklepom 65. seje Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z dne 
23. 12. 1966 vam sporočamo novo besedilo amandmaja k 11. členu predloga 
zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine. 

Besedilo 11. člena se glasi: 
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»11. člen 

Posestniki plemenic plačujejo za umetno in naravno oplojevanje odškod- 
nino; odškodnina se plačuje za posamezno storitev ali v skladu z dogovorom 
v pavšalnem znesku. 

Višina odškodnine je pod kontrolo cen pristojnega občinskega organa.« 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
24. novembra 1966 in na svoji seji dne 17. decembra 1966 obravnavala predlog 
zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine, 
ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil njen Izvršni svet. 

Na svoji seji dne 24. novembra 1966 je komisija v načelni obravnavi ugo- 
tovila, da se s predlaganim zakonom urejajo posamezna vprašanja s področja 
ukrepov za pospeševanje živinoreje in zdravstvenega varstva živine, katerih 
ureditev je temeljni zakon o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdrav- 
stvenem varstvu živine (Uradni list SFRJ, št. 16/65 in št. 29/66 — v nadaljnjem 
besedilu: temeljni zakon) izrecno prepustil republikam, poleg teh pa zakonski 
predlog ureja še nekatera druga vprašanja, ki niso urejena v temeljnem zakonu, 
so pa pomembna za območje SR Slovenije. 

Po teh ugotovitvah je bilo v komisiji postavljeno načelno vprašanje, v 
kakšnem razmerju je predlagani zakon z zakonom o veterinarski službi v 
SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 14/65). Ugotovljeno je bilo, da ta odnos ni 
razčiščen in da bi po sprejetju zakonskega predloga vzporedno obstajala dva 
republiška zakona, ki bi del materije (o veterinarski inšpekcijski službi) vsaj 
deloma drugače urejala. Sicer pa bi morda kazalo materijo obeh navedenih 
zakonov združiti v enoten nov zakon, ki bi tako predstavljal zaključeno celoto 
na tem področju, zlasti še po pojasnilu predstavnika Izvršnega sveta, da se 
pripravlja sprememba ali celo odprava obstoječega republiškega zakona o vete- 
rinarski službi. Komisija je v tej zvezi predlagala predstavniku Izvršnega sveta, 
da vprašanje razmerja med zakonskim predlogom in navedenim republiškim 
zakonom ponovno prouči in naj bi Izvršni svet predlagal ustrezno rešitev. 

Ne glede na navedeno načelno pripombo je komisija nato obravnavala 
besedilo zakonskega predloga tudi v podrobnostih. Pri tem je predlagala na- 
slednje spremembe in dopolnitve ter izrazila naslednje pripombe: 

K 7. členu: V prvi vrsti prvega odstavka se črta beseda »praviloma«. 
Beseda praviloma na tem mestu ne ustreza in bi pomenila, da se oploje- 

vanje krav in telic opravlja tudi drugače kot je na tem mestu določeno, kar pa 
ni bilo mišljeno. Izjema od umetnega osemenjevanja se navaja že v nadaljnjem 
besedilu te določbe ter je tudi zato beseda »praviloma« nepravilno uporabljena 
oziroma nepotrebna. 

K 9. členu: V zadnji vrsti se med besedi »imenuje« in »pristojni« vsta- 
vita besedi »za kmetijstvo«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi določnejše opre- 
delitve pristojnega občinskega upravnega organa. 

K 10. členu : Ta določba po mnenju komisije ne bi mogla zavezovati 
občine, da poveri organizacijo pripuščanja delovni organizaciji, temveč bi bilo 
treba poiskati ustrezno rešitev v dveh drugih možnih smereh, in sicer: 
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— da občina lahko poveri organizacijo pripuščanja delovni organizaciji, pri 
čemer se odločitev prepušča presoji občine, oziroma 

— da se izhodišče določbe obrne in najprej navede, da organizacijo pripu- 
ščanja opravlja praviloma delovna organizacija, ki opravlja umetno oseme- 
njevanje ali pa druga delovna organizacija, ki je za to strokovno usposobljena, 
ali ji občina poveri to nalogo. 

K 11. členu: Besedilo drugega odstavka se črta. 
Po mnenju komisije ima v drugem odstavku določeni način plačevanja 

odškodnine značaj obveznega prispevka oziroma davka, za katerega se vnaprej 
plačuje akontacija. To pa je v nasprotju z naravo odškodnine, za katero v tem 
primeru gre. Ker se način plačevanja te odškodnine po 22. členu temeljnega 
zakona določi z republiškim zakonom, bi bilo ob črtanju drugega odstavka 
potrebno', da predlagatelj zakona predloži ustrezno novo določbo o načinu pla- 
čevanja odškodnine. 

K 13. členu : V drugem odstavku se črta besedilo zadnjega stavka: 
Obenem določi, v čigavo breme gredo stroški za diagnostične, terenske in labo- 
ratorijske preiskave.« 

Izvršnemu svetu kot politično-izvršilnemu organu ne more biti prepuščeno, 
da določa materialne obveznosti in pravice; o tem lahko odloča le ustrezen 
predstavniški organ. Po mnenju komisije bi bilo smotrno tudi za primere iz 
drugega odstavka 13. člena določiti splošni režim iz 24. člena zakonskega pred- 
loga oziroma urediti to vprašanje z zakonom v zvezi s splošnim režimom plače- 
vanja stroškov za diagnostične, terenske in laboratorijske preiskave. 

K 17. členu: V zadnji vrsti prvega odstavka se črta beseda »praviloma« 
iz razlogov kot v določbi 7. člena. 

K 19. in 20. členu : Besedilo obeh členov se združi v nov 19. člen, v 
katerem postane dosedanji 19. člen prvi odstavek, dosedanji 20. člen pa drugi 
odstavek. 

Zaradi združitve je treba redakcijsko spremeniti besedilo dosedanjega 19. 
člena tako, da se v predzadnji vrsti za besedo »predmetov« vejica nadomesti z 
dvopičjem, črta pa se besedilo: »če je izpolnil odrejene ukrepe«. V dosedanjem 
20. členu pa se črta besedilo v prvi vrsti. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi ustreznejše siste- 
matike zakona. 

K 23. členu : V drugi vrsti zadnjega odstavka se med besedi »gospo- 
darstvo« in »navodila« vstavi beseda »tehnična«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi jasnosti določbe, ker bi se ta sicer mogla 
razlagati tako, da bi republiški sekretariat lahko z navedenim navodilom ure- 
jeval tudi materialna vprašanja. 

V zvezi z določbo tretjega odstavka so bih v komisiji izraženi nekateri po- 
misleki glede rešitve, da Izvršni svet lahko odloči, da se izplačevanje odškodnin, 
po izčrpanju drugih sredstev, uporabijo sredstva na posebnih računih pri drugih 
občinah. Komisija je bila mnenja, da ta rešitev ni primerna in naj bi predla- 
gatelj to vprašanje ponovno proučil ter predlagal ustreznejšo rešitev. 

K 25. členu: V začetku besedila člena se besedi »občinska skupščina« 
nadomesti z besedo »občina«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi jasnosti. Skrb 
za to, da bo pripravljena zaloga določenih minimalnih količin in instrumentov 
in drugih naštetih predmetov, je sicer lahko naložena občini, vendar bo ta po- 
skrbela, da se bo ta zaloga nahajala pri ustrezni delovni ah drugi organizaciji 
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—• ne bo pa za to neposredno skrbela občinska skupščina samo kot predstav- 
niški organ. 

K 29. členu : Besedilo tretjega odstavka se izloči v nov 29. a člen. 
Sprememba je redakcijskega značaja. V prvem delu 29. člena se ureja 

vprašanje plačevanja takse, v drugem delu pa status in režim uporabe sredstev. 
Glede na to bolj ustreza, da se besedilo člena razdeli na dva samostojna člena. 

K 31. členu: Po mnenju komisije določba drugega odstavka ne ustreza. 
Določitev plačevanja pristojbin v letnem pavšalu predstavlja v bistvu admini- 
strativno reševanje tega vprašanja; če bi se izkazalo, da bi pavšalni način pla- 
čevanja v nekaterih primerih bolj ustrezal, naj obstoji možnost, da se prizadete 
organizacije o tem dogovorijo. 

K 33. členu : Drugi odstavek se črta. 
Ne glede na uvodoma izražene načelne pomisleke v zvezi z odnosom zakon- 

skega predloga do republiškega zakona o veterinarski službi, gre v tem primeru 
za očitno nasprotje z določbami 5. do 10. člena zakona o veterinarski službi, 
v SR Sloveniji, iz katerega izhaja, da inšpekcijske naloge lahko opravlja le 
občinski oziroma republiški veterinarski inšpektor, torej delavec, v občinski 
oziroma republiški upravi. Zato po mnenju komisije občinske skupščine ne bi 
bilo mogoče pooblastiti, da poveri opravljanje inšpekcijskih nalog strokovnja- 
kom, ki niso delavci v občinski upravi. Taka rešitev ni sprejemljiva tudi zato, 
ker bi se z njo reševanje upravnih nalog preneslo izven uprave in bi tako pre- 
nehala tudi ustrezna odgovornost za izvrševanje inšpekcijskih nalog. 

K 37. členu : V tretji vrsti se besedilo, »katerim izda dovoljenje« nado- 
mesti z besedilom »ki jih določi«. 

Po prvotnem besedilu bi šlo v tem primeru za koncesijo, kar ne bi bilo 
v skladu z določbo 78. člena temeljnega zakona, iz katere izhaja, da opravljajo 
diagnostične preiskave materiala po enotnih metodah strokovni zavodi, ki so 
za to določeni. Zato je treba prvotno določbo spremeniti tako, da republiški 
sekretariat za gospodarstvo določi te zavode, ne pa da jim izdaja dovoljenja. 

K 38. členu : Po mnenju komisije bi bilo treba točno določiti rok, do 
kdaj morajo klavnice, mlekarne in drugi obrati iz 26. člena predlaganega za- 
kona izpolniti predpisane pogoje. Tega roka ni primerno vezati na čas izdaje 
predpisov o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih za obratovanje. 

Na seji dne 17. decembra 1966 je komisija obravnavala amandmaje, ki so 
jih sprejeli odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora, odbor za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora in predlagatelj. 
Komisija je ugotovila, da so amandmaji skoraj v celoti v skladu s pripombami, 
danimi na prejšnji seji komisije. 

Komisija ni imela pripomb k amandmajem za proizvodnjo in promet Re- 
publiškega zbora k 4., 5., 6., 7., 9., 10., 13., 18., 19., 20., 23., 33., 34., 37. in 38. 
členu ter k amandmaju odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora 
in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
k 18. členu zakonskega predloga. 

Glede amandmaja odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora 
k prvemu odstavku 11. člena je predstavnik predlagatelja pojasnil, da je bil na 
seji tega odbora sprejet drugačen amandma kot je naveden v zapisniku seje tega 
odbora in da se amandma pravilno glasi: 

— Na koncu prvega odstavka se doda besedilo: »če to ni v okviru poslov- 
nega sodelovanja z delovno organizacijo pogodbeno drugače urejeno«. — 
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Komisija k temu amandmaju za spremembo prvega odstavka in s tem v 
zvezi amandmaja za črtanje tretjega odstavka ni imela pripomb. 

Komisija je nadalje ugotovila, da odbor za proizvodnjo in promet ni sprejel 
njenega amandmaja, po katerem se besedilo drugega odstavka tega člena črta. 
Komisija je ponovno razpravljala o tej določbi in sklenila, da vztraja pri svojem 
amandmaju iz razlogov, ki so spredaj navedeni. 

Komisija ni sprejela amandmaja odbora za proizvodnjo in promet k dru- 
gemu odstavku 31. člena zakonskega predloga. Na seji komisije je predstavnik 
predlagatelja dal svoj amandma k temu členu, ki se glasi: 

— Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinska skupščina lahko v sporazumu z delovno organizacijo določi, da 

se plačujejo posamezne pristojbine iz prejšnjega odstavka v letnem pavšalu.« 
Komisija ugotavlja, da je s tem amandmajem ugodeno pripombi, ki jo je 

k temu členu izjavila na prejšnji seji in je amandma sprejela. 
Glede na načelne pripombe komisije, izražene na njeni seji dne 24. novem- 

bra 1966 je predstavnik predlagatelja dal amandma k 39. členu, ki se glasi: 
a) — Za točko 1. se vstavi nova l.a) točka, ki se glasi: 
»določbe 5. do 10. člena, točka b) 24. člena .o vodstvu rodovniških knjig in 

42. člena zakona o veterinarski službi v Socialistični republiki Slovenijj (Ur. 1. 
SRS, št. 14-153/65)«; 

b) — Točka 9. tega člena se črta. 
Komisija je amandma sprejela. 
Predsednik Izvršnega sveta je sprejel vse amandmaje zakonodajno-pravne 

komisije, razen amandmaja k drugemu odstavku 11. člena. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona vključno z danimi amandmaji v skladu z ustavno ureditvijo in s prav- 
nim sistemom. 

St.: 320-11/66 
Ljubljana, 17. 12. 1966 

Odbor za proizvodnjo in promet Republiškega zbora Skupščine SR Slove- 
nije je na seji 8. decembra 1966 obravnaval predlog zakona o ukrepih za pospe- 
ševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil Izvršni svet SR Slovenije. Predlog zakona je obravnaval tudi 
odbor za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora Skupščine SR 
Slovenije, ki je odboru dal svoje mnenje, ter zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije, ki je predlagala nekatere spremembe in dopolnitve. 

Predlog zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in zdravstvenem var- 
stvu živine dopolnjuje temeljni zakon o ukrepih za pospeševanje živinoreje in 
o zdravstvenem varstvu živali (Ur. 1. SFRJ, št. 16/65 in št. 29/66) ter podrob- 
neje rešuje nekatere specifične probleme pospeševanja živinoreje in varstva 
živali ter nadzorstva nad izvajanjem zakonskih določil. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je predlog zakona, ki je bil pred- 
met širokih in dolgotrajnih razprav, pomemben prispevek k urejanju problema- 
tike živinoreje. Vendar pa je bila izražena ocena, da predlog zakona zagotavlja 
materialno osnovo predvsem na področju varstva živali in kontrole živil žival- 
skega izvora, medtem ko je pospeševanje živinoreje v pretežni meri prepuščeno 
ekonomskim interesom rejcev živali. Ker je razvoj živinoreje v splošnem druž- 
benem interesu, pri proizvajalcih pa so sredstva za ta namen še nezadostna, je 
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odbor ponovil svoje že večkrat izraženo stališče, da mora republika s svojimi 
sredstvi vplivati kot mobilizator na izvajanje potrebne pospeševalne dejavnosti. 

V podrobni obravnavi predloga zakona je odbor sprejel naslednje spre- 
membe in dopolnitve: 

K 4. členu : v zadnji vrsti se črtajo besede »— živinorejca« in »splošne 
smeri« ter za besedo »veterinarja« doda vejica ter besede »ki imata vsaj 3 leta 
strokovne prakse iz tega dela«. 

Odbor smatra, da lahko strokovno kontrolo vrši le strokovnjak, ki ima o tej 
problematiki že določene izkušnje. 

K 5. členu: — pred členom' se vstavi nov 4.a) člen, ki se glasi: »Za 
oplojevanje goveda, konj in prašičev se smejo uporabljati samo odbrani (licen- 
cirani) zdravi plemenjaki.« 

Dodatni člen je potreben, ker se s tem določneje uporabijo načela temelj- 
nega zakona o uporabi plemenjakov. 

—• v 6. vrsti 5. člena se med besedi »bili« in »prav dobro« vstavi beseda 
»vsaj«. 

Z dopolnitvijo se določa spodnja meja kvalitete plemenjakov, ki se lahko 
uporabljajo za umetno osemenjevanje. 

K 6. členu : črta se besedilo v oklepaju v 1. in 2. vrsti: »biki, žrebci, 
merjasci in ovni«. 

Naštevanje v tem primeru ni potrebno, ker so določila člena dovolj jasna. 
K 5., 6. in 7. členu: vrstni red členov se spremeni, tako da postane: 
— sedanji 5. člen postane novi 6. člen, 
— sedanji 6. člen postane novi 7. člen, 
— sedanji 7. člen postane novi 5. člen. 
Vrstni red .členov v začetku III. poglavja je tako naslednji: novi 4.a) člen, 

sedanji 7. člen, sedanji 5. člen, sedanji 6. člen, 8. člen itd. 
S spremembo vrstnega reda členov se doseže bolj logično vsebinsko zapo- 

redje zakonskega teksta. 
K 9. členu: vi. vrsti se črtata besedi »in ovne« ter se vejica med 

besedama »žrebce« in »merjasce« nadomesti z besedico »in«.- 
Določilo o licenciranju ovnov se črta, ker je to v pogojih ovčereje v SRS 

praktično neizvedljivo. 
K 10. členu : tekst člena se črta in se nadomesti z naslednjim tekstom: 
»Organizacijo pripuščanja opravlja praviloma delovna organizacija, ki 

opravlja umetno osemenjevanje ali pa druga delovna organizacija, ki je za to 
strokovno usposobljena, pa ji občina poveri to nalogo.« 

Spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta na pripombo zako- 
nodajno-pravne komisije, da določba prvotnega člena ne bi mogla zavezovati 
občine, da poverijo organizacijo pripuščanja delovni organizaciji. 

K 11. členu : — na konec 1. odstavka se doda besedilo: »če to ni v 
okviru poslovnega sodelovanja z delovno organizacijo drugače urejeno.« in se 
zato črta 3. odstavek. 

S to dopolnitvijo in spremembo se uvajajo širše možnosti poslovnega so- 
delovanja med vsemi zainteresiranimi partnerji. 

— v 2. odstavku se črta zadnji stavek. 
Ker se plačevanje akontacije za umetno osemenjevanje zasleduje predvsem 

vzrejni cilj, da se omeji uporaba zakonitih plemenjakov, se z obračunom akon- 
tacije ne bi moglo preprečevati teženj po uporabi cenenih, toda nekvalitetnih 
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plemenjakov. Tak pojav bi močno razvrednotil dolgoletna prizadevanja za iz- 
boljšanje kvalitete živine. 

K 13. členu : v 2. odstavku se črta zadnji stavek in se nadomesti z na- 
slednjim stavkom. 

»Stroški za diagnostične terenske in laboratorijske preiskave takih kužnih 
bolezni v breme posebnega računa za zatiranje živalskih kužnih bolezni pri 
Republiškem sekretariatu za gospodarstvo.« 

Spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta na pripombo zako- 
nodajno-pravne komisije, da bi bilo smotrno za primere iz 2. odstavka tega 
člena določiti splošni režim plačevanja, kot je to urejeno tudi v drugih členih 
tega zakona. 

K 18. členu : na. konec 1. vrste 2. odstavka se za besedo »-organizacije« 
doda besedi »in občani«. 

Z dopolnitvijo se razširja obveznost odstranjevanja mrhovine in odpadkov 
tudi na občane. Dopolnitev je predlagal predstavnik Izvršnega sveta. 

K 19. in 20. členu : besedilo obeh členov se združi v nov 19. člen, 
v katerem postane dosedanji 19. člen prvi odstavek, dosedanji 20. člen pa drugi 
odstavek, izvrže pa se tudi potrebne redakcijske spremembe, ki jih je pred- 
lagala zakonodajno-pravna komisija. 

Sprememba je redakcijskega značaja in jo je predlagal predstavnik Izvrš- 
nega sveta na pripombo zakonodajno-pravne komisije. 

K 23. členu : v 2. vrsti zadnjega odstavka se med besedi »gospodarstvo« 
in »navodila« vstavi beseda «tehnična«. 

Dopolnitev je predlagal predstavnik Izvršnega sveta na pripombo zakono- 
dajno-pravne komisije, da je dopolnitev potrebna zaradi jasnosti določbe. 

K 31. členu: 2. odstavek se spremeni in dopolni tako, da se glasi: »Ce 
je za delovno organizacijo ugodneje, lahko na njen predlog občinska skupščina 
predpiše, da plačuje posamezne pristojbine iz prejšnjega odstavka v letnem 
pavšalu.« 

S tem je dana možnost delovnim organizacijam, da predlagajo zanje ugod- 
nejšo obliko plačevanja pristojbine za veterinarsko-sanitame preglede. Odbor 
je ta amandma sprejel z večino glasov. 

K 33. členu : črta se 2. odstavek. 
Spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta na pripombo zako- 

nodajno-pravne komisije, da je to določilo v nasprotju s principi inšpekcijske 
službe. 

K 34. členu: na koncu se črtata besedi »veterinarske inšpekcije« in se ju 
nadomesti z besedo »skupščine«. 

Sprememba je potrebna, ker razpolaga s proračunskimi sredstvi občinska 
skupščina in ne občinska veterinarska inšpekcija. 

K 37. členu: v 3. vrsti se besedilo »katerim izda dovoljenje« nadomesti 
z besedilom »ki jih določi«. 

S spremembo se omogoča načrtnejša politika do zavodov, ki opravljajo 
diagnostične preiskave materiala. Odbor je amandmaja sprejel z večino glasov. 

K 38. členu : črta se besedilo, ki se začne v 2. vrsti, in sicer: »v treh 
letih po uveljavitvi predpisov o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih za 
obratovanje« in se nadomesti z besedilom: »do 1. 1. 1970«. 

Spremembo je predlagal predstavnik Izvršnega sveta na pripombo zako- 
nodajno-pravne komisije, da bi bilo treba točno določiti rok, do kdaj morajo 
obrati iz tega člena izpolniti predpisane pogoje. 
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Predstavnik Izvršnega sveta se je strinjal z vsemi spremembami in dopol- 
nitvami. ki jih je predlagal odbor, razen k 31. in 37. členu predloga zakona. 

Odbor ni sprejel predloga odbora za družbeni plan, finance in proračun 
Republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, da bi bilo treba ponovno proučiti 
predvideno delitev dohodka republike od taks za zdravstvena spričevala med 
republiko in občinami ter možnostmi, da bi pri kritju odškodnin iz določil tega 
zakotna sodelovale tudi zavarovalnice. Odbor je smatral, da predvideni odnos 
in mehanizem delitve ustrezata dejanskim potrebam in da bi vključevanje 
zavarovalnice v izplačilo odškodnin povzročilo potrebo po uvedbi obveznega za- 
varovanja živine, za kar pa ni ustreznih ekonomskih razlogov. 

Odbor je predlog zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o zdrav- 
stvenem varstvu živine sprejel in predlagal Republiškemu zboru Skpuščine 
SR Slovenije, da sprejme predlog zakona z vsemi navedenimi spremembami in 
dopolnitvami. 

Odbor je za poročevalca določil poslanca ing. Lucij ana Krivca. 

Št: 320-11/66 
Ljubljana, 9. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Gospodarskega zbora 
je na seji dne 7. decembra 1966 obravnaval predlog zakona o ukrepih za po- 
speševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine, ki ga je Skupščini SR 
Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni razpravi so poslanci poudarili, da se predlog zakona bistveno 
razlikuje od prejšnjega osnutka zakona. Predlagatelj zakona je na podlagi javne 
razprave vključil v predlog zakona številne pripombe proizvajalcev in drugih 
z živinorejo povezanih področij. Predlog zakona v okviru možnosti, ki jih daje 
temeljni zakon, zadovoljivo usklajuje interese proizvajalcev in družbenih skup- 
nosti pri razvoju živinoreje. Glede pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede, 
ki jih določa občinska skupščina, plačujejo pa delovne organizacije, je bila v 
razpravi izražena bojazen, da ne bi občinske skupščine izkoristile te pristojbine 
kot možnost za dodatne davčne obveznosti. Vendar pa so člani odbora ugotovili, 
da imajo delovne organizacije preko svojih predstavnikov v občinskih skup- 
ščinah dovolj možnosti, da vplivajo na ustrezno odločitev občinskih organov. 

Odbor se je v načelu o predlogu-zakona strinjal. 
V podrobni razpravi po členih je odbor sprejel dopolnitev: 
K 18. členu: na koncu prve vrste drugega odstavka se za besedo »or- 

ganizacije« doda besedi »in občani«. Odbor je mnenja, da morajo tudi občani 
tako kot delovne organizacije napraviti neškodljivo mrhovino in odpadke, ki 
nastanejo pri proizvodnji ali predelavi živine in živalskih surovin. Predstavnik 
Izvršnega sveta se je z dopolnitvijo strinjal in je postala sestavni del predloga 
zakona. 

Glede na pripombo predstavnika Izvršnega sveta, da bo Izvršni svet v zvezi 
z amandmaji odbora za proizvodnjo in promet Republiškega zbora in zakono- 
dajno-pravne komisije dopolnil ali spremenil nekatere člene predloga zakona, 
je odbor sklenil, da bo dokončno sklepal o predlogu zakona, ko bodo oblikovani 
vsi amandmaji in stališča Izvršnega sveta do teh amandmajev. 

Odbor je za poročevalca na seji določil poslanca Sava Vovka. 
£t.: 320-11/66 
Ljubljana, 13. 12. 1966 

43 
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PREDLOG ZAKONA 
o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Da se zavarujejo življenje in zdravje ljudi ter premoženje pred naravnimi 
in drugimi hudimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: hude nesreče), se odrejajo 
ukrepi in organizira varstvo po določbah tega zakona, če ni z drugimi predpisi 
drugače določeno. 

2. člen 

Varstvo pred hudimi nesrečami je zadeva splošnega pomena za republiko. 

3. člen 

Organizacija varstva pred hudimi nesrečami preprečuje in odpravlja ne- 
varnosti, zaradi katerih bi lahko prišlo do hudih nesreč, ter organizira in vodi 
akcije za reševanje in pomoč ob hudih nesrečah. 

Hude nesreče po prejšnjem odstavku so naravne katastrofe (potresi, povod- 
nji, zemeljski in snežni plazovi, neurja in podobno) in druge hude nesreče, pri 
katerih je ogroženo življenje in zdravje velikega števila ljudi ali premoženje 
v velikem obsegu (epidemije, veliki požari v naseljih, v velikih gospodarskih 
objektih in v gozdovih, hude nesreče v rudnikih in na drugih deloviščih, hude 
prometne nesreče, močne eksplozije gorljivih in eksplozivnih snovi, zastrupitev 
ozračja in zemljišča in podobno). 

4. člen 

Organizacija varstva pred hudimi nesrečami deluje v mirnem in vojnem 
času. V vojnem času sodeluje tudi pri odpravljanju posledic zračnih in drugih 
napadov. 

5. člen 

Ukrepe za preprečevanje hudih nesreč in za odpravljanje njihovih posledic 
izvajajo občani, delovne in druge organizacije ter družbeno-politične skupnosti 
na podlagi tega zakona in v skladu s posebnimi predpisi, ki določajo preventiv- 
ne in druge ukrepe za posamezne vrste hudih nesreč. 

Delovne in druge organizacije ter družbeno-politične skupnosti si marajo 
ob hudih nesrečah med seboj pomagati. 

II. Obveznosti občanov, delovnih organizacij ter druž- 
be n o - p o 1 i t i čn i h skupnosti glede varstva pred 

hudimi nesrečami 

6. člen 

Občani so dolžni sprejeti obveznosti in opravljati naloge v organih za 
varstvo pred hudimi nesrečami, ki jih ustanovi njihova delovna ali druga orga- 
nizacija oziroma družbeno-politična skupnost. 
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7. člen 

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost hude nesreče ali da se je taka 
nesreča zgodila, mora takoj obvestiti najbližjo postajo milice ali štab za varstvo 
pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: štab). 
Pri tem mu mora pomagati vsak, ki razpolaga s prevoznim sredstvom ali s sred- 
stvom za zveze, 

8. člen 

Lastniki in uporabniki premoženja morajo storiti potrebne ukrepe za zava- 
rovanje premoženja pred hudo nesrečo, v času hude nesreče pa skrbeti za re- 
ševanje. 

9. člen 

Občani se morajo ob hudih nesrečah ravnati po navodilih pristojnega štaba 
družbeno-politične skupnosti, izdanih za zavarovanje in reševanje njihovega 
življenja in premoženja. 

10. člen 

Ce je zaradi velikega obsega hude nesreče potrebno, lahko odredi predsed- 
nik občinske skupščine, v mestu, razdeljenem na več občin, pa predsednik mest- 
nega sveta, da morajo pri delih za zavarovanje in reševanje sodelovati občani 
z določenega območja z osebnim delom, z opremo in z vozili, delovne in druge 
organizacije pa s svojimi reševalnimi ekipami, z opremo, z gradivom in z dru- 
gimi potrebnimi sredstvi. 

Ce predsednik občine ni odredil ukrepov po prejšnjem odstavku ali če je 
treba odrediti obvezno sodelovanje občanov delovnih in drugih organizacij z 
območja več občin, odredi potrebne ukrepe predsednik Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. 

11. člen 

Obvezno sodelovanje po prejšnjem členu ne velja za občane, ki so mlajši 
od 16 let, za nosečnice in matere z otroki, mlajšimi od 7 let, ter za občane, ki 
zaradi bolezni ah iz drugih opravičenih razlogov ne morejo sodelovati pri reše- 
vanju oziroma zavarovalnih delih. 

12. člen 

Lastniki in uporabniki tehničnih naprav in sredstev (motornih vozil, vpreg, 
orodja, strojev, cistern, gradbenega materiala itd.), ki so potrebna pri zavaro- 
vanju in reševanju, marajo dati po nalogu štaba pristojne družbeno-politične 
skupnosti te naprave in sredstva z ustreznim osebjem na razpolago za potrebe 
varstva pred hudo nesrečo. 

13. člen 

Lastniki in uporabniki nepremičnin morajo dopustiti, da se na njihovih 
nepremičninah izvršijo ukrepi, ki jih odredi pristojni štab za zavarovanje in 
reševanje (npr. delno ali popolno porušenje stavb, sekanje dreves, odlaganje 
materiala in podobno). 

14. člen 

Lastniki in uporabniki javnih zgradb (šol, hotelov, zadružnih in drugih 
domov), stanovanjskih in drugih prostorov, primernih za nastanitev, morajo 
sprejeti na začasno nastanitev prebivalce z ogroženega oziroma prizadetega 
območja, če tako odredi pristojni štab. 

43' 
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15. člen 

Opremo in tehnična sredstva, ki so nujno potrebna za reševanje ob hudih 
nesrečah in so skupnega pomena za družbeno-politične skupnosti, so dolžne 
priskrbeti družbeno-politične skupnosti. 

Delovne in druge organizacije si morajo priskrbeti opremo in tehnična 
sredstva, ki so jim nujno potrebna za reševanje ob hudih nesrečah. 

III. Organizacija in izvajanje varstva pred 
hudimi nesrečami 

1. Občine 

16. člen 

Občine skrbijo za organizacijo in izvajanje varstva pred hudimi nesrečami 
na svojem območju. 

Za varstvo pred hudimi nesrečami se v občinah ustanovijo občinski štabi. 

17. člen 
Občinski štab zlasti: 
1. proučuje vprašanja varstva pred hudimi nesrečami ter predlaga občinski 

skupščini ustrezne ukrepe; 
2. usklajuje delo organov, organizacij in služb, ki izvajajo ukrepe za var- 

stvo pred hudimi nesrečami; 
3. neposredno in po pristojnih organih opravlja nadzorstvo nad izvrševa- 

njem ukrepov za varstvo pred hudimi nesrečami; 
4. izdela občinski načrt za varstvo pred hudimi nesrečami: 
5. skrbi za izvajanje preventivnih ukrepov, ki naj bi preprečili ali ublažili 

hude nesreče ali posledice hudih nesreč; 
6.' organizira in neposredno vodi akcije za reševanje in pomoč ob hudih 

nesrečah; 
7. skrbi za pouk in usposabljanje služb za varstvo pred hudimi nesrečami 

in organizira praktične vaje; 
8. poroča republiškemu štabu o hudih nesrečah in izvedenih ukrepih; 
9. obvešča prebivalstvo o obsegu nesreče in o reševalnih delih ter daje 

tisku, radiu, televiziji in drugim sredstvom javnega obveščanja uradna obvestila 
o nesreči. 

18. člen 

Načrt za varstvo pred hudimi nesrečami sprejme občinska skupščina. 
Načrt mora biti prilagojen potrebam varstva pred posameznimi vrstami 

hudih nesreč, ki ogrožajo območje občine. 
Načrt je treba po potrebi vsako leto dopolniti in prilagoditi spremenjenim 

okoliščinam. 
19. člen 

Občinska skupščina lahko določi na predlog občinskega štaba, da se varstvo 
pred hudimi nesrečami organizira tudi po krajevnih skupnostih; pri tem določi, 
katere skupnosti organizirajo takšno varstvo in kakšne naloge morajo opravljati. 
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Glede varstva pred hudimi nesrečami na območju krajevnih skupnosti se 
primerno uporabljajo določbe tega zakona o občinskem štabu in o službah ter 
o občinskem načrtu za varstvo pred hudimi nesrečami. 

20. člen 

V mestih, ki so razdeljena na občine, opravljata zadeve iz 16. do 19. člena 
tega zakona mestni svet in mestni štab. 

Občinske skupščine na območju mesta lahko pooblastijo mestni štab, da 
opravlja naloge varstva pred hudimi nesrečami tudi za tisti del območja, ki je 
zunaj mestnega območja. 

2. Republika 

21. člen 

Varstvo pred hudimi nesrečami v SR Sloveniji usmerja in vodi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Za neposredno opravljanje zadev varstva pred hudimi nesrečami ustanovi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije republiški štab. 

22. člen 
Republiški štab zlasti: 
1. proučuje vprašanja varstva pred hudimi nesrečami in predlaga ustrezne 

ukrepe; 
2. skrbi za znanstveno raziskovalno delo na področju varstva pred hudimi 

nesrečami; 
3. usklajuje dek» organov, organizacij in služb, ki izvajajo ukrepe za varstvo 

pred hudimi nesrečami; 
4. spremlja in usmerja delo občinskih in mestnih štabov in jim daje na- 

vodila; 
5. usklajuje delo občinskih štabov, če zadene huda nesreča več občin, če 

gre za hudo nesrečo v zelo velikem obsegu, pa tudi sam organizira in vodi 
akcije za reševanje in pomoč; 

6. sodeluje s štabi za varstvo predv hudimi nesrečami iz drugih republik in 
skrbi za pomoč pri odpravljanju posledic hudih nesreč zunaj republike; 

7. izdela republiški načrt za vairstvo pred hudimi nesrečami. 
Republiški štab ima pravico sestaviti posebne enote za odpravljanje nevar- 

nosti ah posledic hude nesreče, ki ogroža življenje ljudi ali premoženje v veli- 
kem obsegu. 

Načrt varstva pred hudimi nesrečami sprejme Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

* 
3. Delovne in druge organizacije 

23. člen 

Delovne in druge organizacije neposredno skrbijo za varstvo pred hudimi 
nesrečami ljudi in premoženja v organizaciji, zunaj organizacije pa sodelujejo 
pri reševanju ob hudih nesrečah ter izvajajo ustrezne priprave in ukrepe v 
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skladu z načrtom družbeno-politične skupnosti za varstvo pred hudimi ne- 
srečami. 

Štabe in enote za varstvo pred hudimi nesrečami morajo ustanoviti tiste 
delovne in druge organizacije, ki jih določi občinska skupščina na predlog ob- 
činskega štaba. 

Naloga štaba v delovni ali drugi organizaciji je zlasti skrb za izvajanje pre- 
ventivnih ukrepov ter organiziranje in neposredno vodenje pomoči ob hudih 
nesrečah, ki zadenejo organizacijo. 

Glede varstva pred hudimi nesrečami v delovnih in drugih organizacijah se 
primerno uporabljajo določbe tega zakona o občinskem štabu in o službah 
(27. člen) ter o občinskem načrtu za varstvo pred hudimi nesrečami, upoštevajoč 
posebnosti organizacije. 

Načrt delovne ali druge organizacije za varstvo pred hudimi nesrečami 
sprejme najvišji samoupravni organ organizacije. 

4. Skupne določbe v štabih 

24. člen 

Štab za varstvo pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami sestavljajo 
vodja in člani štaba. Vodja in člani štaba morajo imeti svoje namestnike. 

Vodja in člani štaba ter njihovi namestniki se imenujejo izmed funkcio- 
narjev, strokovnjakov in predstavnikov organov, organizacij in služb, ki glede 
na svojo dejavnost ali strokovnost lahko uspešno sodelujejo pri varstvu pred 
hudimi nesrečami. 

Občinski štab imenuje občinska skupščina, mestni štab mestni svet, repu- 
bliški štab Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, štab v delovni ah drugi orga- 
nizaciji pa najvišji samoupravni organ organizacije. 

25. člen 

Štab je za svoje delo odgovoren organu, ki ga je imenoval. 
Vodja štaba je za delo štaba osebno odgovoren organu, ki ga je imenoval. 

26. člen 

Ce je potrebno, mora ob hudih nesrečah vsak štab pomagati tudi zunaj 
svojega območja z ustreznimi službami za varstvo pred hudimi nesrečami. 

Stroške v zvezi z delom štaba nosi tista organizacija in družbeno-politična 
skupnost, ki ga je ustanovila oziroma v katere korist štab deluje. 

5. Službe za varstvo 

27. člen 

Za opravljanje neposrednih del pri reševanju in pri dajanju pomoči ob 
hudih nesrečah organizirajo štabi v skladu z načrtom varstva službe za varstvo 
pred hudimi nesrečami. 

Službe za varstvo pred hudimi nesrečami so zlasti: 
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— služba za obveščanje, alarmiranje in zveze, 
— tehnično-reševalna služba, 
— zdravstvena služba, 
— socialna služba, 
—• požarno-varnostna služba, 
— služba za javno varnost, 
— služba za evakuacijo in nastanitev prebivalstva, 
— služba za preskrbo, 
— transportna služba. 
Glede na krajevne razmere in potrebe se lahko organizirajo in aktivirajo 

v skladu z načrtom varstva pred hudimi nesrečami tudi druge službe za varstvo 
(radiološka, kemijska, veterinarska in podobno). 

28. člen 

Službe za varstvo pred hudimi nesrečami delajo v ekipah in v drugih 
enotah. 

Ce ni s posebnimi predpisi drugače določeno, sodelujejo v ekipah in v 
drugih enotah služb za varstvo pred hudimi nesrečami občani, ki so glede na 
svojo službo, funkcijo oziroma poklic po načrtu za varstvo razporejeni v posa- 
mezne ekipe oziroma enote: drugi občani sodelujejo prostovoljno, morajo pa 
sodelovati, če se odredi obvezno sodelovanje občanov pri zavarovalnih in reše- 
valnih delih. 

Člane ekip in drugih enot služb za varstvo pred hudimi nesrečami iz prejš- 
njega odstavka imenuje z odločbo predsednik občinske skupščine oziroma vodja 
delovne ali druge organizacije. 

29. člen 

Družbeno-politične skupnosti ter delovne in druge organizacije, ki so usta- 
novile ekipe in druge enote za varstvo pred hudimi nesrečami, morajo skrbeti 
za njihovo usposobljenost in pripravljenost za hitre posege ob hudih nesrečah. 

30. člen 

Službe za varstvo pred hudimi nesrečami sodelujejo pri zavarovanju, reše- 
vanju, dajanju pomoči in pri drugem neposrednem delu ob hudih nesrečah 
in si pomagajo med seboj ter po potrebi opravljajo naloge tudi zunaj svojega 
območja 

V načrtu za varstvo pred hudimi nesrečami se odredi vodstvo posameznih 
ekip in skupno vodstvo nad vsemi ekipami posameznih služb za varstvo pred 
hudimi nesrečami. 

IV. Določbe o povračilih in o kaznih 

31. člen 

Za sodelovanje pri akcijah reševanja in pomoči ob hudih nesrečah (10. člen) 
imajo delovne organizacije ter občani pravico do povračila dejanskih stroškov 
in škode, če ne dobijo povračila iz drugih virov (zavarovanje). 
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Ce ni z zakonom drugače določeno, mora plačati povračilo iz prejšnjega 
odstavka tista družbeno-politična skupnost, na katere območju se je zgodila 
nesreča. 

Ce se je reševanje izvajalo v korist delovne ali druge organizacije, nosi 
stroške takšna organizacija sama. 

32. člen 

Lastniki tehničnih naprav in sredstev ter lastniki nepremičnin imajo pra- 
vico do odškodnine po splošnih načelih odškodninskega prava za dejansko škodo, 
ki jim je bila povzročena pri uporabi njihovih tehničnih naprav, sredstev in 
nepremičnin iz 12., 13. in 14. člena tega zakona. 

Odškodnina iz prejšnjega odstavka gre v breme družbeno-politične skup- 
nosti oziroma delovne ah druge organizacije iz drugega oziroma tretjega od- 
stavka prejšnjega člena. 

33. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 500 novih dinarjev: 
1. kdor ne sprejme dolžnosti in ne opravlja določenih nalog v organih, v 

ekipah in v drugih enotah za varstvo pred hudimi nesrečami, katere ustanovi 
delovna ali druga organizacija ali pristojna družbeno-politična skupnost (6. 
in 28. člen); 

2. kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost hude nesreče ah da se je 
taka nesreča že zgodila, pa tega ne javi pristojnemu organu, ali kdor ne da 
na razpolago prevoznega sredstva ah sredstva za zvezo (7. člen); 

3. lastnik ali uporabnik premoženja, če ne stori potrebnih ukrepov za 
zavarovanje in reševanje svojega premoženja (8. člen); 

4. kdor se ne ravna po navodilih pristojnega štaba (9. člen); 
5. kdor se brez opravičenega razloga ne odzove odredbi o obveznem sode- 

lovanju pri zavarovalnih in reševalnih delih pred hudo nesrečo ali ne da na 
razpolago opreme, materiala, vozil in drugih potrebnih sredstev (10. člen); 

6. lastnik ali uporabnik, ki ne da na razpolago tehničnih naprav ali sred- 
stev (12. člen); 

7. lastnik ah uporabnik nepremičnine, ki na svoji nepremičnini prepreči 
ali ovira izvrševanje ukrepov iz 13. člena tega zakona; 

8. lastnik ah uporabnik javnih zgradb, stanovanjskih ali drugih prostorov, 
primernih za nastanitev, ki brez opravičenega razloga ne sprejme oziroma ne 
da zatočišča prebivalcem z ogroženega oziroma prizadetega območja (14. člen). 

Ce stori prekršek iz 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka pravna 
oseba, se kaznuje z denarno kaznijo do 10 000 novih dinarjev, njena odgovorna 
oseba pa se kaznuje po prejšnjem odstavku. 

V. Prehodne in končne določbe 

34. člen 

Občinske skupščine, mestni sveti in samoupravni organi delovnih in drugih 
organizacij morajo uskladiti obstoječo organizacijo za varstvo pred hudimi 
nesrečami s tem zakonom v treh mesecih od dneva, ko začne veljati ta zakon. 
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35. člen 

Republiški sekretar za narodno obrambo lahko izda natančnejše predpise o 
organizaciji in delu štabov in služb za varstvo pred hudimi nesrečami ter o 
sestavljanju načrtov in o izvajanju ukrepov za varstvo pred hudimi nesrečami. 

Predpise o delu služb za varstvo pred hudimi nesrečami izda republiški 
sekretar za narodno obrambo v soglasju z republiškim upravnim organom, ki 
je pristojen za zadeve posamezne službe. 

36. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS-«. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami je 
predložen Skupščini Socialistične republike Slovenije v skladu s sklepi orga- 
nizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije, sprejetim na seji dne 
5. 11. 1966 in v skladu s sklepom, sprejetim na 58. seji Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije. Predlog zakona je obravnaval tudi Svet za narodno 
obrambo SR Slovenije, ki je sprejel sklep, da naj se zakon čimprej sprejme. 

1. Namen zakona je, da uredi varstvo pred naravnimi in drugimi hudimi 
nesrečami, ki doslej ni urejeno ne z zveznimi ne z republiškimi predpisi. Var- 
stvo pred naravnimi nesrečami spada v področje temeljne zvezne zakonodaje 
(ustava SFRJ, 2. točka 161. člena), tako da republike lahko urejajo ta vprašanja 
s svojimi predpisi oziroma z zakonom (4. odstavek 119. člena ustave SFRJ 
in 127. člena ustave SRS). Ker v zveznem merilu tak zakon še ne bo kmalu 
izdan, potreba, da se to vprašanje čimprej uredi, pa je bila ugotovljena ob vseh 
povodnjih, neurjih in drugih hudih nesrečah, ki so bile številne zlaisti v zadnjih 
letih, predlagamo, da se ta zakon čimprej sprejme. 

Pomanjkanje ustreznega predpisa je ob vseh dosedanjih nesrečah hromilo 
reševalne akcije. Posamezni predpisi sicer določajo naloge in urejajo dejavnost 
posameznih služb ob nesrečah, splošnega predpisa, ki bi celovito in enotno 
urejal to problematiko pa ni. Zato se je ob posameznih nesrečah tudi čutilo 
pomanjkanje usklajenih in enotno usmerjenih akcij. Doslej tudi niso podrobneje 
predpisane dolžnosti družbeno-političnih skupnosti, delovnih in drugih orga- 
nizacij ob elementarnih nesrečah, tako da se je dogajalo, da nekatere niso sto- 
rile vsega potrebnega za zavarovanje in reševanje imetja, s čimer je bila 
skupnosti povzročena nepotrebna škoda. 

2. Predlog zakona urejuje bistvena vprašanja s področja varstva pred 
hudimi nesrečami, in sicer: dolžnosti občanov, delovnih in drugih organizacij 
ter družbeno-političnih skupnosti do varstva pred vsemi vrstami naravnih in 
drugih hudih nesreč, organizacijo in organe za varstvo pred temi nesrečami 
ter način izvajanja varstva; nato določa pristojnost glede vključevanja in akti- 
viranja delovne sile in sredstev, ki so potrebna za reševanje ob nesrečah; ureja 
tudi vprašanje povračil stroškov in odškodnin za sodelovanje pri reševanju ter 
določa kazni za neizpolnjevanje obveznosti, določenih v tem zakonu. 

Ob pripravi zakona je bilo večkrat poudarjeno, da bi moral ta zakon na- 
tančneje določati preventivne ukrepe za varstvo pred hudimi nesrečami, vendar 
je bilo sprejeto stališče, da naj preprečevalne ukrepe natančneje določajo po- 
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sebni predpisi (5. člen), ki urejajo področje posameznih dejavnosti oziroma služb 
(zakon o vodah, zakon o zdravstvu in zdravstveni službi, zakon o hidrometeoro- 
loški službi, zakon o radijskem prometu, zakon o radiodifuznih zavodih, zakon 
o požarni varnosti, zakon o rudarstvu in drugi). 

3. Celotna organizacija varstva pred hudimi nesrečami, kakršno predvideva 
predlog zakona, v praksi dejansko že obstaja in se te naloge že opravljajo, in 
sicer na podlagi 94. člena zakona o narodni obrambi (Uradni list SFRJ, št. 
32-547/65), po katerem občinska skupščina neposredno organizira in vodi službo 
civilne zaščite — ki vključuje tudi varstvo pred naravnimi nesrečami — po 
svojem svetu za, narodno obrambo in po upravnem organu za narodno obrambo. 
Tako le uzakonjujemo že obstoječo prakso. 

4. Materialna obveznost, kakršno nalaga 15. člen predloga zakona, je pre- 
vzeta iz 92. in 95. člena zakona o narodni obrambi, ki določata, da so vsi občani, 
državni organi, delovne in druge organizacije dolžni izvrševati ukrepe za var- 
stvo pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami ter za odstranjevanje nji- 
hovih posledic ter da morajo občinske skupščine, državni organi, delovne in 
druge organizacije priskrbeti materialna sredstva v te namene. Določba tega 
člena je tudi v skladu s 133. členom zakona o natrodni obrambi, ki določa, da 
delovne organizacije financirajo same svoje priprave za narodno obrambo (pod 
tem pojmom se razume glede na zakon o narodni obrambi tudi civilna zaščita 
oziroma varstvo pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami), republika in 
občine pa financirajo tiste potrebe narodne obrambe, katere se nanašajo na 
opravljanje nalog, ki jim jih dajeta v delovno področje ustava in zakon. 

Te obveznosti pa niso velike, ker so večino opreme, ki je potrebna za 
reševanje ob naravnih in drugih hudih nesrečah delovne in druge organizacije 
dolžne priskrbeti po drugih predpisih (npr. temeljni zakon o varstvu pred 
požari — Uradni list FLRJ, št. 18/56 in SFRJ, št. 10/65, temeljni zakon o varstvu 
pri delu — Uradni list SFRJ, št. 15/65, temeljni zakon o rudarstvu — Uradni 
list SFRJ, št. 9/66) in takšno opremo dejansko že imajo. Glede na to bi na 
primer za reševanje ob naravnih nesrečah morale priskrbeti dodatno opremo 
le še nekatere organizacije, katerim preti nevarnost povodnji, in sicer škornje, 
dežne plašče in podobno opremo za delo v vodi, če teh sredstev še nimajo. 
Predlog zakona torej delovnim in drugim organizacijam dejansko ne nalaga 
večjih bremen in izdatkov v zvezi z dopolnjevanjem reševalne opreme. 

Poleg tega temelji pri nas reševalna služba ob naravnih in drugih hudih 
nesrečah zlasti na obstoječih službah in organizacijah, kot so gasilska in gorska 
reševalna služba, služba javne varnosti, podjetja za ptt promet ter gradbenih 
in drugih gospodarskih organizacij. Pri reševanju sodelujejo po potrebi tudi 
nekatere družbene organizacije, npr. organizacije Rdečega križa, radio-amaterski 
klubi in drugi. Vse te službe in. organizacije pomagajo ob naravnih nesrečah 
reševati ljudi in premoženje s svojimi ljudmi, z opremo in s tehničnimi sredstvi, 
ki so jim sioer potrebni za njihovo redno delovanje. 

Glede na to, da reševalna organizacija dejansko že razpolaga z večino opre- 
me in tehničnih pripomočkov, ki so potrebni za reševanje ob naravnih in drugih 
hudih nesrečah, bi morale občine nabaviti le tisto posebno reševalno opremo, 
ki jo omenjene službe in organizacije nimajo, npr. čolne in osebno opremo za 
delo v vodi na območjih, kjer so možne povodnji, svetila za reševanje ponoči, 
sanitetno opremo za ekipe laične prve pomoči, prenosne radijske sprejemnike 
in oddajnike za zvezo med štabi in reševalnimi enotami ter ponekod tudi 
alarmne naprave. Potrebe glede te reševalne opreme so pri posameznih druž- 
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beno-političnih skupnostih zelo različne in zato ni mogoče predvideti in določiti 
seznama opreme in tehničnih sredstev ter finančnih sredstev, ki bodo za to 
potrebna (1. odstavek 15. člena predloga zakona). 

5. Zadnji osnutek zakona je bil poslan v pripombe vsem občinskim skup- 
ščinam ter 24 republiškim organom in organizacijam, obravnaval pa ga je tudi 
Svet za narodno obrambo SR Slovenije. Večina se s predlaganim zakonom 
strinja in nima nobenih pripomb, ker so v njem v glavnem že upoštevane 
njihove pripombe k prvotnemu osnutku tega zakona. Nekatere občinske skup- 
ščine pa so ponovno poudarile, da bi bilo treba rešiti vprašanje financiranja 
varstva pred hudimi nesrečami in predlagajo ustanovitev skladov kot najpri- 
mernejšo obliko financiranja tega varstva, česar pa republika ne more pred- 
pisati. 

Več občinskih skupščin je imelo tudi pripombo k 31. členu predloga zakona 
predvsem v tem smislu, da bo v primeru hude nesreče posamezna družbeno- 
politična skupnost težko plačala stroške za reševanje. Vendar menimo, da je 
takšno določilo v zakonu potrebno, da ne bi prišlo do destimulacije (da ne bi 
ukrenili vsega, kar morejo) tistih organov in organizacij, ki bi lahko pomagale 
v hudi nesreči. V primeru zelo velikih stroškov oziroma zelo velikega obsega 
hude nesreče pa lahko vedno računamo na medsebojno solidarnost, česar pa 
seveda v zakonu ni mogoče predvideti oziroma predpisati. 

6. Na podlagi zakona bo potrebno izdelati načrte za pomoč ob naravnih 
nesrečah in opravljati nekatere administrativne naloge, ki jih v pretežni meri 
že opravljajo upravni organi za narodno obrambo, tako da ne bo potrebno 
zaposlovati novih kadrov. 

Glede na potrebo ureditve vprašanj s področja varstva pred naravnimi 
nesrečami in glede na to, da zvezni zakon še ne bo kmalu izšel, predlagamo, 
da se izda in sprejme predlagani republiški zakon o varstvu pred naravnimi 
in drugimi hudimi nesrečami. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
14. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi hudimi nesrečami, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Iz- 
vršni svet. 

Načelna obravnava je izhajala iz ugotovitve, da spada izdajanje zakonov 
o varstvu pred elementarnimi nesrečami po določbi 161. člena zvezne ustave v 
področje zvezne temeljne zakonodaje. Po določbi 119. člena zvezne ustave ure- 
jajo republike na področjih, na katerih izdaja federacija temeljne zakone, tiste 
odnose, ki niso urejeni z zveznim zakonom, lahko pa popolnoma urejajo vse 
odnose s takega področja, če zveznega zakona ni. Glede varstva pred naravnimi 
in drugimi hudimi nesrečami zvezni zakon doslej še ni bil izdan; na to p»odročje 
deloma posega z nekaterimi določbami o civilni zaščiti le zvezni zakon o na- 
rodni obrambi (Ur. 1. SFRJ, št. 32/65). 

S predloženim zakonom se torej lahko samostojno uredijo vprašanja varstva 
pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami za, območje SR Slovenije, pri 
čemer predlagani zakon posameznih vprašanj, ki so že urejena z zveznim za- 
konom o narodni obrambi, ne bi smel urejevati drugače kot zvezni zakon. 
Komisija je ugotovila, da v tem pogledu ni neskladnosti med zveznim zakonom 
in predlaganim republiškim zakonom. 
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V nadaljnji obravnavi je bilo ugotovljeno, da predlagani zakon sicer ureja 
vsa bistvena vprašanja organizacije varstva pred hudimi nesrečami in dolžnosti 
občanov, delovnih in drugih organizacij ter družbeno-politični h skupnosti v 
zvezi z neposrednim preprečevanjem hudih nesreč ter odpravljanjem njihovih 
posledic — ne vsebuje pa ustreznih preventivnih ukrepov za varstvo pred hu- 
dimi nesrečami. V tej zvezi je bilo s strani predstavnika Izvršnega sveta 
po>jasinjeno, da. bodo ustrezni preventivni ukrepi določeni s posebnimi predpisi. 

V podrobnostih je komisija obravnavala besedilo zakonskega predloga 
vključno z amandmaji, ki so bili sprejeti na seji odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora dne 5. decembra 
1966 ter je predlagala še naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 18. členu: Z amandmajem odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-političnega zbora predlagano besedilo tretjega od- 
stavka se redakcijsko spremeni tako, da se glasi: »Ce se spremenijo okoliščine, 
je treba načrt takoj dopolniti in prilagoditi novim pogojem.« 

K 22. členu : V 4. točki prvega odstavka se črtata besedi: »in usmerja«. 
Po ustavnih načelih imajo republiški organi v zadevah, ki so splošnega 

pomena za republiko, v tej zvezi pravico, da v skladu z zakonom opravljajo 
nadzorstvo nad delom občinskih organov in jim izdajajo obvezna navodila 
(131. člen ustave SR Slovenije). Ker se usmerjanje dela občinskih organov 
izvaja z dajanjem navodil, je treba omenjeni del besedila v predlogu zakona 
črtati. 

K 27. členu: Z amandmajem odbora za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov Organizacijsko-političnega zbora predlagano besedilo nove 4. alinee 
se zaradi skladnosti z ustavnim besedilom drugega odstavka tega člena redak- 
cijsko dopolni tako, da se glasi: 

»— služba za identifikacijo in oskrbo trupel,«. 
V zvezi z določbo drugega odstavka je bilo v komisiji postavljeno tudi 

vprašanje, ali ta določba pomeni, da mora vsak štab za varstvo pred naravnimi 
in drugimi hudimi nesrečami organizirati vse navedene službe za varstvo pred 
hudimi nesrečami. Ob tem je bilo ugotovljeno, da iz vsebine prvega odstavka 
smiselno izhaja, da štabi organizirajo službe za varstvo pred hudimi nesrečami 
v skladu z načrtom za varstvo pred hudimi nesrečami. Omenjeni načrt upo- 
števa, po pojasnilu predstavnika Izvršnega sveta, konkretne potrebe in možnosti 
na posameznem območju oziroma v posamezni delovni organizaciji, kar pomeni, 
da ni nujno* niti mogoče, da bi vsak štab vzpostavil vse službe iz drugega 
odstavka (med njimi npr. tudi službo za identifikacijo in oskrbo trupel). 

K 28. členu : V peti vrsti drugega odstavka se črtata besedi: »sodelujejo 
prostovoljno«, za tema besedama se črta vejica, v besedilu »morajo pa sode- 
lovati« pa se zamenja vrstni red besed tako, da se glasi: »pa morajo sode- 
lovati«. 

Vprašanje prostovoljnega sodelovanja občanov v službah za varstvo pred 
hudimi nesrečami, po mnenju komisije ne more biti stvar normativnega ure- 
janja z zakonom. Poleg tega tudi ni na mestu, in sicer glede na določbo 33. 
člena zakonskega predloga, ki ob citiranju 6. člena opustitev opravljanja dolo- 
čenih nalog v organih, ekipah in drugih enotah za varstvo pred hudimi nesre- 
čami, sankcionira kot prekršek. 

K 34. členu: V prvi vrsti se besedi: »mestni sveti« nadomestita z 
besedilom: »mestni svet mesta Ljubljana«. 



Priloge 685 

Pričakovati je, da bo ob uveljavitvi predlaganega zakotna že veljal zakon 
o združitvi mariborskih občin, s katerim se odpravi mestni svet mesta Maribor 
in v SR Sloveniji ostane le še Mestni svet mesta Ljubljana. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal in so tako postale sestavni del zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona s predlaganimi spremembami in dopolnitvami v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

Št.: 22-6/66 
Ljubljana, 14. 12. 1960 

Odbor za organizacijsko-polilična vprašanja Republiškega zbora, je na seji 
dne 14. decembra 1966 obravnaval in sklepal o predlogu zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi hudimi nesrečami. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je ob pomanjkanju temeljnega 
zakona, ki bi urejal tovrstna vprašanja, smotrno in nujno, da sprejme Skup^ 
ščina republiški zakon, s katerim se urejajo dolžnosti družbeno-političnih skup- 
nosti, delovnih in drugih organizacij, družbenih služb in občanov na področju 
varstva pred hudimi nesrečami. Določbe predloženega zakona o omenjenih dolž- 
nostih in o pravicah ter dolžnostih štabov za varstvo pred hudimi nesrečami so 
v skladu z načeli o organizaciji varstva pred hudimi nesrečami, ki so bila 
sprejeta v Skupščini že pred in med pripravo tega zakonskega predloga. 

Zakonski predlog so obravnavale tudi vse občinske skupščine, k njegovemu 
osnutku pa so dali pripombe tudi nekateri republiški organi in organizacije. 
Predlagatelj je večino teh pripomb upošteval. Predvsem pa je skrajšal prvotni 
osnutek tako, da pri tem ni trpela njegova vsebina. Določbe zakonskega pred- 
loga dejansko potrjujejo in utrjujejo takšno organizacijo varstva pred hudimi 
nesrečami, kakršni so republiški in občinski štabi za varstvo pred hudimi nesre- 
čami na območju republike Slovenije v zadnjem letu že izvedli. 

Odbor je zakonski predlog v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi pa je odbor sprejel naslednje spremembe in do>- 

polnitve: 
k 6. členu : Med besedi »organih« in »za« se vstavi vejica in naslednje 

besedilo: »v ekipah in v drugih enotah«. 
Dopolnitev je potrebna zaradi tega, da so dolžnosti občanov natančneje 

določene, tako kot jih obravnava tudi 33. člen predloga zakona. 
K 16. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Dvoje ali več občin na območju, ki ima skupne značilnosti glede hudih 

nesreč, lahko ustanove skupni štab.« 
S takšno določbo daje že sam zakon pobudo za ustanavljanje skupnih 

štabov na področjih, kjer se je to že sedaj pokazalo kot nujno in smotrno, to pa 
predvsem na določenih porečjih, kjer je stalna nevarnost poplav in je treba 
tovrstne nesreče enotno obravnavati. 

K 22. členu : Besedilo 5. točke tega člena se smiselno razdeli tako, da 
se postavi za besedama »več občin« namesto vejice podpičje. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 27. členu: Amandma, ki ga je k temu členu predlagal odbor za 

proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora, 
in sicer, da se v drugem odstavku za tretjo alineo doda nova alinea, ki se 
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glasi: »—za identifikacijo in oskrbo trupel,«, dopolni tako, da se glasi: »— služba 
za identifikacijo in oskrbo trupel,«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi enotnosti pri navajanju služb. 
K 35. členu : V prvi vrsti prvega odstavka se črta beseda »lahko«. 
Sprememba je potrebna, ker gre v tem primeru za dolžnost, da republiški 

sekretar za narodno obrambo izda natančnejše predpise o organizaciji in delu 
štabov ter služb za varstvo pred hudimi nesrečami ter o drugih ukrepih s tem 
v zvezi. 

Predstavnik predlagatelja se je z navedenimi spremembami in dopolnitvami 
strinjal in so postale sestavni del zakonskega predloga. 

Odbor se je strinjal tudi s spremembami, ki jih je k predlogu zakona 
sprejel odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko- 
poUtičnega zbora, in sicer: 

K 18. členu: Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Načrt je treba v primeru spremenjenih okoliščin takoj dopolniti in pri- 

lagoditi novim pogojem.« 
V naslovu -četrtega oddelka III. poglavja se predlog »v« 

spremeni v »o«, tako da se naslov glasi: »4. Skupne določbe o štabih«. 
K 28. členu : V drugem odstavku se v peti vrsti izza besede »enote« 

nadomesti dvopičje s podpičjem. 
K 31. členu: V prvem odstavku se v drugi vrstici za besedo »delovne« 

dodasta še besedi »in druge«. 
K 33. členu : V prvi vrsti prvega odstavka in v tretji vrsti drugega 

odstavka se črta beseda »novih«. 
Odbor predlaga, da Republiški zbor sprejme predloženi zakon, skupno z 

naštetimi spremembami in dopolnili. 
Za poročevalca na seji zbora je odbor določil poslanca Miroslava Kambiča. 

St.: 22-6/66 
Ljubljana, 14. 12. 1966 

Odbor za proučevamje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 5. decembra 1966 obravnaval in sklepal o predlogu 
zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, ki ga je 
Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da je s predloženim zakonskim 
predlogom ugodeno zahtevi Organizacijsko-političnega zbora, ki izhaja iz skle- 
pov o ukrepih za izpopolnitev varstva pred elementarnimi in drugimi hudimi 
nesrečami, ki jih je zbor sprejel 27. 12. 1965. Tako določa predlagani zakon 
načela glede dolžnosti družbeno-političnih skupnosti, delovnih in drugih orga- 
nizacij ter družbenih služb in občanov na tem področju, pa tudi načela glede 
pravic in dolžnosti štabov za varstvo pred temi nesrečami. 

Zakonski predlog je tako usklajen z navedenimi sklepi, poleg tega pa je 
bil v široki obravnavi v vseh občinah, sprejel ga je tudi svet za narodno 
obrambo, obravnavalo pa ga je več republiških organov in organizacij. Pred- 
lagatelj je pripombe upošteval, pri čemer je prvotni osnutek precej skrajšal, ne 
da bi pri tem trpela vsebina. Predlagani zakon usvaja tako organizacijo varstva 
pred elementarnimi in drugimi nesrečami, kakršna dejansko na terenu že leto 
dni živi. 

Odbor je zakonski predlog v načelu sprejel. 
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Pri razpravi o podrobnostih pa je odbor sprejel tele spremembe: 
K členu 18: tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi »Načrt je treba 

v primeru spremenjenih okoliščin takoj dopolniti in prilagoditi novim pogojem«. 
Odbor je bil mnenja, da je leto dni predolga doba za dopolnjevanje načrta 

za varstvo pred nesrečami, ker ima to čakanje lahko usodne posledice. Zaradi 
tega je sprejel amandma, po katerem je treba tak načrt spremeniti takoj, ko se 
pojavijo novi pogoji. 

V naslovu četrtega oddelka III. poglavja se predlog »v« 
spremeni v »o«, tako da se naslov glasi: »4. Skupne določbe o štabih«. 

Sprememba je redakcijskega pomena. 
K členu 27: v drugem odstavku se za tretjo alineo doda nova alinea, 

ki glasi: »za identifikacijo in oskrbo trupel«. 
Odbor je bil mnenja, da je v nekaterih hudih nesrečah, bodisi elementarnih 

(potresi, plazovi ipd.), bodisi drugih nesrečah (večje prometne nesreče ipd.), 
identifikacija in oskrba trupel ena izmed najvažnejših nalog, ki jih morajo 
štabi izvršiti, predvsem zaradi preprečitve širjenja nalezljivih bolezni. 

K členu 28: v drugem odstavku se v peti vrsti izza besede »enote« 
nadomesti dvopičje s podpičjem. 

Sprememba je redakcijskega pomena. 
K 31. členu : v prvem odstavku se v drugi vrstici za besedo »delovne« 

dodasta še besedici »in druge«. 
Dopolnitev je bila potrebna glede na določila drugih členov predlaganega 

zakona (člen 10 in 15), kjer so povsod poleg delovnih navedene tudi druge 
organizacije, pri čemer so mišljena predvsem društva. Vsebinsko je dopolnitev 
pomembna zaradi tega, ker je nesporno, da imajo tudi te organizacije pravico 
do povračila stroškov in škode za sodelovanje pri reševanju. 

K členu 33: v prvi vrsti prvega odstavka in v tretji vrsti drugega od- 
stavka se črta besedica »novih«. 

Sprememba je redakcijskega pomena. 
Vse navedene amandmaje je predlagatelj sprejel in so tako postali sestavni 

del zakonskega predloga. 
Odbor je predlog zakona z navedenimi amandmaji soglasno sprejel in 

predlaga Organizacijsko-političnemu zboru, da ga sprejme. 
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Vlada Mišico. 

Št.: 22-6/66 
Ljubljana, 8. 12. 1966 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seji dne 27. 12. 1966 obravnaval in sklepal o mandmajih k 
predlogu zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, ki 
jih je predložil odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora, 
in sicer: 

k 6. členu: Med besedi »organih« in »za« se vstavi vejica in naslednje 
besedilo: »v ekipah in v drugih enotah«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi tega, da so dolžnosti občanov natančneje 
določene, tako kot jih obravnava tudi 33. člen predloga zakona. 

K 16. členu : Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Dvoje ali več občin na območju, ki ima skupne značilnosti glede hudih 

nesreč, lahko ustanove skupni štab.« 
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S takšno določbo daje že sam zakon pobudo za ustanavljanje skupnih šta- 
bov na področjih, kjer se je to že sedaj pokazalo kot nujno in smotrno, to pa 
predvsem na določenih porečjih, kjer je stalna nevarnost poplav in je treba 
tovrstne nesreče enotno obravnavati. 

K 22. členu: Besedilo 5. točke tega člena se smiselno razdeli tako, da se 
postavi za besedama »več občin« namesto vejice podpičje. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 27. členu: Amandma, ki ga je k temu členu predlagal odbor za 

proučevanje zakonskih in drugih predlogov Organizacijsko-političnega zbora, in 
sicer, da se v drugem odstavku za tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi: 
»— za identifikacijo in oskrbo trupel,«, dopolni tako, da se glasi: »— služba 
za identifikacijo in oskrbo trupel,«. 

Dopolnitev je potrebna zaradi enotnosti pri navajanju služb. 
K 35. členu: V prvi vrste prvega odstavka se črta beseda »lahko«. 
Sprememba je potrebna, ker gre v tem primeru za dolžnost, da republiški 

sekretar za narodno obrambo izda natančnejše predpise o organizaciji in delu 
štabov ter služb za varstvo pred hudimi nesrečami ter o drugih ukrepih s tem 
v zvezi. 

Odbor se z navedenimi amandmaji, razen z amandmajem k členu 16. strinja. 
Odbor je obravnaval tudi amandmaje zakonodajno-pravne komisije, ki jih 

je sprejela na seji dne 14. 12. 1966 k členu 18., 22., 27., 28. in 34. in amandma, ki 
ga je taista komisija sprejela na seji dne 17. 12. 1966 k 16. členu zakonskega 
predloga. Odbor se je z navedenimi amandmaji strinjal. 

Z vsemi amandmaji se je strinjal tudi predstavnik Izvršnega sveta in sc> 
tako postali sestavni del zakonskega predloga. 

Poleg tega pa je odbor sprejel tudi amandma, ki ga je predlagal k 28. členu 
zakonskega predloga predstavnik Izvršnega sveta na seji zakonodajno-pravne 
komisije z dne 17. 12. 1966 in ki je razviden iz dodatnega poročila te komisije. 

Odbor predlaga Organizacij sko-političnemu zboru, da predlagani zakon 
sprejme s prejetimi spremembami in dopolnitvami. 

Št.: 22-6/66 
Ljubljana, 27. 12. 1966 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Sil Slovenije je na svoji seji dne 
17. decembra 1966 obravnavala amandmaje k predlogu zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi hudimi nesrečami, ki jih je na svoji seji dne 14. decembra 
1966 sprejel odbor za organizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora. 

Komisija k predlaganim amandmajem ni imela pripomb, razen k amand- 
maju k 16. členu zakonskega predloga. 

V zvezi z navedenim amandmajem je bila komisija mnenja, da je določba 
o sodelovanju občin v tem smislu, da lahko ustanavljajo skupne štabe nepo- 
trebna, ker občine lahko ustanavljajo skupne organe, organizacije in službe že 
na podlagi določbe 103. člena ustave SFRJ. Poleg tega je treba upoštevati, da 
bo taka ali drugačna organizacija štabov in celotne službe za varstvo pred 
hudimi nesrečami odvisna predvsem od narave te službe ter od natačnejših pred- 
pisov, ki jih bo v skladu z naravo te službe glede organizacije in dei a štabov 
izdal republiški sekretar za narodno obrambo na podlagi določbe 35. člena 
predlaganega zakona. 



Priloge 689 

V skladu z navedenim stališčem je komisija predlagala, da se novi tretji 
odstavek 16. člena zakonskega predloga črta. 

Predstavnik Izvršnega sveta se je s predlogom komisije strinjal. 
Predstavnik Izvršnega sveta je na seji komisije predlagal še dopolnitev v 

besedilu drugega odstavka 28. člena zakonskega predloga tako, da se prvi del 
besedila glasi: 

»Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, sodelujejo v ekipah in v 
drugih enotah služb za varstvo pred hudimi nesrečami predvsem občani, ki so 
glede na svojo strokovnost, službo, funkcijo oziroma ...« 

Predlagana dopolnitev je potrebna v zvezi z amandmajem odbora za orga- 
nizacijsko-politična vprašanja Republiškega zbora k 6. členu zakonskega 
predloga. 

Komisija k navedeni dopolnitvi zakonskega predloga ni imela pripomb. 

Sta.: 22-6/66 
Ljubljana, dne 17. 12. 1966 

PREDLOG ZAKONA 
o predstavnikih družbene skupnosti v svetih nekaterih zavodov s področja 

kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija 

1. člen 

Socialistična republika Slovenija imenuje kot ustanovitelj po dva pred- 
stavnika družbene skupnosti v svete naslednjih zavodov s področja kulture: 

Narodnega muzeja v Ljubljani, 
Etnografskega muzeja v Ljubljani, 
Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani, 
Slovenskega šolskega muzeja v Ljubljani, 
Muzeja ljudske revolucije v Ljubljani, 
Tehniškega muzeja Slovenije v Ljubljani, 
Narodne galerije v Ljubljani, 
Moderne galerije v Ljubljani, 
Glasbeno-narodopisnega inštituta v Ljubljani, 
Arboreta Volčji potok pri Radomljah. 

2. člen 

Predstavnike družbene skupnosti v svete.zavodov iz prejšnjega člena ime- 
nuje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije; hkrati z imenovanjem doloa organe 
in organizacije, ki delegirajo predstavnike družbene skupnosti v svete teh zavo- 
dov ter po koliko predstavnikov delegirajo. 

3. člen 

Ta zakon začne veljata naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 
44 
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OBRAZLOŽITEV 

Po zakonu o muzejih (Uradni list SRS, št. 11/65) imenuje v muzejske ozi- 
roma galerijske svete predstavnike družbene skupnosti ustanovitelj; le-ta tudi 
določi organe in organizacije, ki delegirajo predstavnike družbene skupnosti 
v te svete. Glede na to imenuje predstavnike družbene skupnosti za osrednje 
muzeje in galerije, katerih ustanovitlej je SR Slovenija, Skupščina. SR Slove- 
nije. Ker pa ni potrebno, da bi ostalo imenovanje predstavnikov družbene skup- 
nosti za te muzeje in galerije v pristojnosti Skupščine SR Slovenije — podobno 
je že urejeno pii znanstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je tudi SR Slove- 
nija —• naj bi se ta pristojnost prenesla na Izvršni svet. Mimo muzejev in 
galerij sta še dva osrednja zavoda s področja kulture, in sicer Glasbeno-naro- 
dopisini inštitut v Ljubljani in Arboretum Volčji potok pri Radomljah, na katera 
se navedeni zakon sicer ne nanaša, imenovanje predstavnikov družbene skup- 
nosti pa je treba urediti tudi za ta dva zavoda. 

Po predlogu zakona naj bi Socialistična republika Slovenija imenovala kot 
usitanovitelj dva predstavnika družbene skupnosti v svete naštetih zavodov 
s področja kulture. Te predstavnike naj bi imenoval Izvršni svet, ki bi hkrati 
z imenovanjem določil tudi organe in organizacije, ki delegirajo predstavnike 
družbene skupnosti v svete teh zavodov. Izvršni svet bi hkrati tudi določil, po 
koliko predstavnikov delegirajo organi in organizacije. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
17. decembra 1966 obravnavala predlog zakona o predstavnikih družbene skup- 
nosti v svetih nekaterih zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je 
SR Slovenija, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil Izvršni svet. 

Skupščini SR Slovenije je bil najprej predložen predlog zakona o poobla- 
stitvi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da imenuje predstavnike družbene 
skupnosti v svete zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slo- 
venija z dne 30. 9. 1966. Predlog zakona je komisija obravnavala na svoji seji 
dne 11. oktobra 1966. Tedaj je bila komisija mnenja, da koncept predloženega 
zakona ne ustreza. Vprašanje o tem, kateri organi in organizacije delegirajo 
predstavnike družbene skupnosti v muzejski svet in koliko jih delegirajo, se 
po določbi drugega odstavka 13. člena zakona o muzejih (Ur. I. SRS, št. 11/65) 
rešuje z aktom o ustanovitvi. Zato bi moral predlagani zakon najprej določiti, 
koliko predstavnikov družbene skupnosti imenuje republika v svete zavodov 
s področja kulture, katerih ustanovitelj je SR Slovenija. Šele na te,j osnovi bi 
lahko sledilo pooblastilo Izvršnemu svetu, da te predstavnike imenuje, poleg 
tega pa — po pooblastilu — določi tudi druge organe in organizacije, ki dele- 
girajo ostale predstavnike družbene skupnosti v svete navedenih zavodov, ter 
število teh predstavnikov. Pooblastilo, ki se je predlagalo s prvotno predloženim 
zakonom z dne 30. 9. 1966, pa take osnove oziroma izhodišča ni vsebovalo. 

Glede na navedene pripombe komisije je Izvršni svet prvotni zakonski 
predlog umaknil in predložil predlog zakona o predstavnikih družbene skup- 
nosti v svetih nekaterih zavodov s področja kulture, katerih ustanovitelj je 
SR Slovenija. Komisija je na seji dne 17. decembra 1966 ugotovila, da so v 
novem zakonskem predlogu v celoti upoštevane pripombe komisije k prvot- 
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nemu zakonskemu predlogu ter v zvezi z novim zakonskim predlogom ni imela 
nobenih načelnih pomislekov. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga komisija ni predlagala spre- 
memb in dopolnitev njegovega besedila. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavno ureditvijo in s pravnim sistemom. 

St.: 022-150/66 
Ljubljana, 17. 12. 1966 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora — poročilo z dne 21. 12. 
1966, št. 022-150/66. 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov Prosvetno-kulturnega 
zbora — poročilo z dne 15. 12. 1966, št. 022-150/66. 

PREDLOG PRIPOROČILA 
za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 

Skupščina SR Slovenije je na seji Republiškega zbora dne 29. decembra in 
na seji Gospodarskega zbora dne 27. decembra 1966 obravnavala financiranje 
šolstva. Pri tem je ugotovila,, da v prvi polovici leta 1967 financiranje vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji še ne bo urejeno v skladu s splošnim zakonom 
o finančnih sredstvih za vzgojo in izobraževanje (Uradni list SFRJ, št. 21-229/66). 
Da bi lahko v prehodnem obdobju vzgojni in izobraževalni zavodi redno oprav- 
ljah svoje delo, Skupščina SR Slovenije na podlagi 136. člena ustave SR Slo- 
veni je 

priporoča 

I. 

Gospodarske organizacije in druge delovne organizacije, ki poslujejo kot 
gospodarske organizacije (v nadaljnjem besedilu: delovne organizacije), naj 
v letu 1967 v oeloti izpolnjujejo svoje obveznosti na področju strokovnega iz- 
obraževanja in v ta namen prispevajo tudi potrebna sredstva za financiranje 
strokovnega šolstva. Glede na ugotovljene potrebe strokovnega šolstva bo 
obveznost izpolnila tista delovna organizacija, ki bo za strokovno šolstvo name- 
nila v letu 1967 do uveljavitve zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja 
najmanj 1 °/o od svojih bruto osebnih dohodkov. 

Tiste gospodarske organizacije, ki financirajo strokovne šole same ali v 
okviru panoge, bodo porabile ta sredstva v prvi vrsti za vzdrževanje teh stro- 
kovnih šol, medobčinskim šolskim skladom pa bi začasno odvajale samo razliko 
do 1 "/o. 

II. 

Način zbiranja prispevka gospodarskih organizacij za financiranje strokov- 
nega šolstva naj ostane organiziran tako kot v letu 1966, kolikor gospodarske 
organizacije ne financirajo teh šol same ah v okviru panoge. 

44» 
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ni. 

Občinske skupščine naj skrbijo, da bodo v letu 1967 zagotovljena zadostna 
sredstva za delo strokovnih šol, ki se financirajo iz medobčinskih skladov in naj 
po potrebi prispevajo sredstva iz svojih proračunov, če ne bi zadostovala sred- 
stva, ki so jih dolžne prispevati delovne organizacije v skladu s I. razdelkom 
tega priporočila. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je že leta 1965 sprejela priporočila za začasno finan- 
ciranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 36-384/65). 
Začasnost priporočila je omejena na prehodno obdobje do uveljavitve zakona 
o financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta zakon bo predvidoma sprejet šele 
v prvi polovici prihodnjega leta. Priporočila Skupščine SR Slovenije je tako 
formulirano, da velja le za leto 1966, zato ga je treba obnoviti. 

V letu 1967 bi bilo treba okrepiti prizadevanja pri izpolnjevanju obvez- 
nosti delovnih organizacij do strokovnega šolstva tako, da bodo te organizacije 
izpolnile svojo moralno dolžnost in prispevale za strokovno šolstvo vsaj 1 % 
od svojih bruto osebnih dohodkov. Ta sredstva naj bi se zbirala v medobčinskih 
oziroma občinskih skladih za šolstvo, ki so doslej skrbeli za financiranje šol 
druge stopnje. V ta namen naj bi delovne organizacije sklepale z občinskimi 
skupščinami ustrezne pogodbe. Gospodarske organizacije pa, ki same organi- 
zirajo financiranje strokovnih šol ali pa jih financirajo v okviru panoge, ki 
predstavlja na podlagi splošnega zakona in sklepov zborov predstavnikov gospo- 
darskih organizacij osnovo bodočih posebnih izobraževalnih skupnosti, bi med- 
občinskim skladom za šolstvo začasno prispevale samo razliko med. 1 %> in 
sredstvi za financiranje lastnih šol. 

Pri akciji za zbiranje teh sredstev naj bi sodelovala Gospodarska zbornica 
SR Slovenije, ki je že v javni razpravi o predlogu zakona za financiranje vzgoje 
in izobraževanja predlagala ustrezne rešitve in si je že doslej aktivno priza- 
devala, da se na podlagi predvidenega republiškega zakona organizii-ajo posebne 
izobraževalne skupnosti po posameznih gospodarskih panogah za financiranje 
šol, ki izobražujejo strokovne kadre za te panoge. 

Sredstva, ki bi se zbrala od delovnih organizacij, naj bi medobčinski skladi 
uporabili za financiranje strokovnega šolstva na svojem območju. Občinske 
skupščine naj bi prispevale medobčinskim skladom za šolstvo dopolnilna sred- 
stva v primeru, če sredstva, zbrana od delovnih organizacij, ne bi zadostovala; 
prav tako pa bi občinske skupščine morale zagotoviti sredstva za zdravstvene 
in umetniške šole ter tiste gimnazije, ki se financirajo iz medobčinskih skladov. 

Z namenom, da se v letu 1967 začasno uredi financiranje strokovnega šol- 
stva, naj priporočilo na prostovoljni osnovi zagotovi nemoteno financiranje 
strokovnega šolstva v letu 1967 do uveljavitve zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Pri tem ne gre za novo obremenitev gospodarstva, marveč za 
sistematično, zavestno organizirano obliko prostovoljnega zbiranja sredstev za 
financiranje izobraževanja strokovnih kadrov. 

Delovne organizacije bodo v letu 1966 po oceni Republiškega sekretariata 
za prosveto in kulturo prispevale v te namene 4 640 000 000 S din (prispevale 
pa bodo tudi skoraj 2 milijardi S din za investicije, predvsem za osnovno 
šolstvo). Menimo, da bi morali v prihodnjem letu na ta način zbrati sredstva 
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vsaj v enaki višini kot v letu 1966 oziroma ustrezni delež do časa, ko bo začel 
veljati novi republiški zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Priporočilo bo temelj za širšo d ru ž b eno- poli ti čno akcijo ter je v sedanji 
situaciji edini možni ukrep za ureditev financiranja strokovnega šolstva v ob- 
dobju do sprejema republiškega zakona. 
Št.: 402-34/66 
Ljubljana, 21. 12. 1966 

PREDLOG MNENJA 
Prosvetno-kultumega zbora k predlogu priporočila za začasno financiranje 

strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 

Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 33. seji dne 27. de- 
cembra 1966 obravnaval predlog priporočila za začasno financiranje strokovnega 
šolstva v SR Sloveniji v letu 1967 in ob tem sprejel na podlagi 160. člena 
v zvezi s 149. členom ustave SR Slovenije naslednje 

mnenj e : 

Predlog priporočila na enak način kot v letu 1966 začasno urejuje zbiranje 
finančnih sredstev za osnovno dejavnost strokovnih šol, dokler ne bo uveljavljen 
republiški zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja. V tem prehodnem 
obdobju je potrebno še nadalje zajemati sredstva gospodarskih organizacij na 
osnovi prostovoljno sprejetih obveznosti, ker republika nima pravne možnosti, 
da gospodarskim organizacijam predpiše obvezen prispevek za financiranje stro- 
kovnega šolstva. 

Zbor ob tem poudarja, da bi morali Gospodarska zbornica SR Slovenije, 
združenja in delovne organizacije sklepati jasne dogovore z občinskimi in med- 
občinskimi skladi za šolstvo, ki so doslej financirali osnovno dejavnost stro- 
kovnih šol. Razmejitve obveznosti morajo biti v samem začetku postavljene 
dovolj točno, da bi se izognili pomanjkljivostim, ki jih je bilo opaziti v dose- 
danji praksi zbiranja sredstev za strokovno šolstvo ter nepotrebnim sporom 
med šolami, skladi ter financerji. 

Glede na to zbor predlaga, da pristojna zbora sprejmeta priporočilo za 
začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji za leto 1967 v predlo- 
ženem besedilu. 

Hkrati zbor priporoča, naj se odgovorni dejavniki takoj lotijo organiziranih 
priprav za uspešno izvedbo priporočila, pristojna zbora pa naj občasno prever- 
jata njegovo uresničevanje. 

Št.: 402-34/66 
Ljubljana, 27. 12. 1966 

POROČILO 

Odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora je na seji dne 21. decem- 
bra 1966 obravnaval predlog priporočila za začasno financiranje strokovnega 
šolstva v SR Sloveniji v letu 1967, ki ga je predložil Skupščini SR Slovenije 
v obravnavo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
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Skupščina SR Slovenije je že konec leta 1965 sprejela priporočilo za začasno 
financiranje strokovnega šolstva. To priporočilo pa je veljalo le za leto 1966, 
ker je bilo predvideno, da bo republiški zakon o financiranju šolstva začel 
veljati v letu 1967. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil Skupščini SR Slovenije 
meseca novembra 1966 predlog zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji. Poleg pristojnih odborov Republiškega zbora in Prosvetno-kul- 
turnega zbora Skupščine SR Slovenije in zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije so predlog zakona obravnavali tudi drugi odbori zborov 
Skupščine. Predlog zakona pa je Skupščina posredovala še vsem občinskim 
skupščinam, nekaterim družbeno-političnim organizacijam in Univerzi. Vsi nave- 
deni so dali k predlogu zakona vrsto tehtnih vsebinskih pripomb ter konkretnih 
spreminjevalnih in dopolnilnih predlogov. Glede na stališče Izvršnega sveta, 
da bo še v tej fazi postopka sprejemanja zakona upošteval pripombe, ki prispe- 
vajo k izboljšanju predloga zakona, je Skupščina na predlog pristojnih odborov 
posredovala Izvršnemu svetu v proučitev vse predloge odborov zborov Skup- 
ščine in občinskih skupščin. 

Po mnenju odbora je večina pripomb takšne vsebinske narave, da bo treba 
celotno besedilo predloga zakona ponovno proučiti. To nalogo bi bito treba 
čimprej opraviti, kar pa ne sme vplivati na kakovost dela pri izdelavi predloga 
zakona, ki bo ponovno predložen Skupščini. 

Glede na. to odbor smatra, da je v sedanji situaciji predloženo priporočilo 
edini možen ukrep za ureditev financiranja strokovnega šolstva v obdobju do 
sprejetja republiškega zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Odbor predlaga Republiškemu zboru, da sprejme v predloženem besedilu 
predlog priporočila za začasno financiranje strokovnega šolstva v SR Sloveniji 
v letu 1967. 

Odbor je za poročevalca na seji zbora določil predsednika odbora Draga 
Seligerja. 

Št.: 402-34/66 
Ljubljana, 26. 12. 1966 

POROČILO 

o obravnavi izvajanja finančnih programov za financiranje dograditve zdrav- 
stvenih investicij (Infekcijske klinike v Ljubljani, Zdravstvenega doma 
»Dr. Petra Držaja« v Ljubljani, Inštituta za tuberkulozo na Golniku) 

Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
Socialno-zdravstvenega zbora je na sejah dne 14. novembra in 
15. decembra 1966 obravnaval poročilo o izvajanju finančnih programov za 
financiranje dograditve zdravstvenih investicij (Infekcijske klinike v Ljubljani, 
Zdravstvenega doma »Dr. Petra Držaja« v Ljubljani, Inštituta za tuberkulozo 
na Golniku), ki ga je Skupščini predložil Republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo. 

Iz razprave, v kateri so poleg članov odbora sodelovali tudi dr. Ruža Se- 
gedin, predsednik Socialno-zdravstvenega zbora, predstavnik Izvršnega sveta 
in republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, predstavnika In- 
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fekcijske klinike v Ljubljani in Zdravstvenega doma »Dr. Petra Držaja« ter 
predstavnik Splošne gospodarske banke Slovenije, izhajajo naslednje ugoto- 
vitve, mnenja in predlogi: 

Infekcijska klinika in ZD »Dr. Petra Držaja« sta za dograditev objektov 
v letošnjem letu sprejela bistveno manjša sredstva, kot bi jih morala po odlokih 
o finančnih programih. 

Splošna gospodarska banka je šele v mesecu maju 1966 ugotovila, da zaradi 
zaostrene kreditne politike in velike nelikvidnosti sredstev ne bo mogla že 
v letu 1966 SR Sloveniji v celoti dati kredita v višini 2,2 milijarde S din za 
realizacijo vseh finančnih programov, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela 
aprila letos. O tem je Splošna gospodarska banka pravočasno obvestila Izvršni 
svet in Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno politiko ter Republiški 
sekretariat za finance. Posledica tega je bila. da je sekretariat za finance s po- 
sebnim razdelilnikom vsem koristnikom tega kredita proporcionalno zmanjšal 
odobrena sredstva za letošnje leto s tem, da jim bo preostali del zagotovljen 
v letu 1967. 

Ositro je bilo kritizirano dejstvo, da Izvršni svet oz. pristojna sekretariata 
nista pravočasno obvestila Skupščine SR Slovenije o novo nastali situaciji v 
pogledu zagotovitve finančnih sredstev za realizacijo finančnih programov, da bi 
se lahko poiskale ustrezne rešitve. Ena od rešitev bi lahko bila, da bi se 
ponovno določilo, kateri objekti naj imajo prednost pri dokončanju, dograditev 
katerih pa naj se začasno odloži. Nepravočasno ukrepanje ima namreč za posle- 
dico, da se večina koristnikov uvodoma omenjenega kredita nahaja v težavah 
v pogledu izgradnje, da večina objektov ne bo dokončanih v predvidenem roku 
in da bodo za dograditev določenih objektov potrebna še dodatna sredstva. 

ZD »Dr. Petra Držaja« bo problem podražitve investicijskih del predvidoma 
rešil na račun kvalitete izgradnje. Infekcijska klinika pa sama ne bo mogla 
zagotoviti dodatnih potrebnih sredstev v višini 38 mio S din. Spričo velikih 
obveznosti republike tudi na področju investicij v prihodnjem obdobju ni izgle- 
dov, da bi to razliko lahko zagotovila republika. Zato bi bilo prav, da bi 
klinične bcflnice kot investitor tega objekta v okviru lastnih možnosti našle 
ustrezno rešitev. Problem dograditve Infekcijske klinike se je zaostril tudi zato, 
ker Sklad SR Slovenije za negospodarske investicije ni izpolnil svojih obveznosti 
za leto 1965 v višini ca. 53 mio S din, zato je bila ta obveznost krita iz vsote, 
ki je bila odobrena za letošnje leto. 

Investitorji so bili premalo iniciativni in. vztrajni pri razreševanju proble- 
mov, nastalih v zvezi z izvajanjem investicijskih del. V sodelovanju z Republi- 
škim sekretariatom za finance in Republiškim sekretariatom za zdravstvo in 
socialno varstvo naj si v še večji meri prizadevajo, da bi bili objekti čimprej 
usposobljeni za poslovanje. 

Za poročevalca na seji zbora je bil določen poslanec dr. Zmago Slokan. 

St.: 402-75/66 
Ljubljana, 15. 12. 1966 
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POROČILO 
o izvajanju stališč Organizacijsko-poliličnega zbora o uveljavljanju krajevnih 

skupnosti v komunalnem sistemu 

Uvod 

O problematiki krajevnih skupnosti je Organizacijsko-politični zbor Skup- 
ščine SR Slovenije doslej že dvakrat razpravljal. Na podlagi prve razprave, ki 
je bila 28. 4. 1964, je odbor sprejel tudi stališča, v katerih so navedene smernice 
za nadaljnji razvoj krajevnih skupnosti v SR Sloveniji. Pozneje je zbor o istih 
vprašanjih ponovno razpravljal na seji 12. 11. 1964 in ugotavljal, v kolikšni 
meri so se zborova stališča realizirala, pri čemer pa se je pokazalo, da se načela 
o krajevnih skupnostih niso povsod realizirala. Tako je ostala vrsta vprašanj, 
ki zadevajo mesto in vlogo krajevnih skupnosti v našem komunalnem sistemu, 
še vedno aktualnih. O pomembnosti teh vprašanj priča še dejstvo, da obrav- 
navajo krajevne skupnosti tudi teze za 6. kongres SZDL Jugoslavije, posebno 
jih obravnava tudi resolucija kongresa SZDLJ o razvoju in demokratizaciji 
družbenih odnosov v komuni in družbenih dejavnostih. Poleg tega je o krajevnih 
skupnostih razpravljalo posebno zvezno posvetovanje o krajevnih skupnostih 
v mestih, ki je bilo v Zagrebu, končno pa je bila krajevna skupnost osrednja 
tema XVI. skupščine stalne konference mest Jugoslavije v Mostarju od 9. do 
11. 11. 1966. 

Mimo tega pa kažejo tudi številne razprave v dnevnem tisku in drugih 
informacijskih sredstvih, da krajevne skupnosti, tako v mestu kot na podeželju, 
tudi doslej niso v celoti zaživele, predvsem zaradi tega, ker v praksi še vedno 
ni povsem jasen položaj krajevnih skupnosti v samoupravnem mehanizmu ko- 
mune. K takemu stanju so v dobršni meri pripomogli tudi občinski statuti, ki 
mesta in nalog krajevnih skupnosti niso jasno opredelili, ali pa so si njihove 
naloge pridržali kot naloge komune, kjer pa se ne morejo v celoti realizirati. 
Odprta ostajajo predvsem vprašanja, ki zajemajo izrazito skupne zadeve na 
določenem območju živečih občanov in bi jih morale že po naravi "stvari reše- 
vati krajevne skupnosti same. Krajevne skupnosti bodo resnično zaživele in 
omogočile občanom sodelovanje pri reševanju problemov njihovega osebnega 
in družbenega standarda le ob nepretrganem spremljanju naporov za uresni- 
čitev zborovih stališč. Prav zaradi tega je začasni odbor za proučitev uveljav- 
ljanja krajevnih skupnosti v komunalnem sistemu sklenil ponovno proučiti že 
omenjena vprašanja. Pri tem se je odbor poslužil gradiva, ki problematiko 
krajevnih skupnosti že obravnava in je že zgoraj našteto, vodilo pri razpravi 
pa so mu bila stališča zbora. Mimo tega pa so posebne poslanske skupine obi- 
skale nekatere občinske skupščine v SR Sloveniji in se z neposrednimi razgo- 
vori seznanile z dejanskim stanjem na terenu. Prav tako so imeli razgovore 
o krajevnih skupnostih poslanci Organizacij sko-političnega zbora v svojih ma- 
tičnih občinah. Statistične podatka, kot so bili znani 1. 6. 1966, je posredoval 
Zavod SRS za statistiko. Pričujoče poročilo predstavlja povzetek vsega nave- 
denega gradiva. 
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I. Krajevna skupnost kot oblika samoupravljanja 
ob čanov 

Krajevne skupnosti, bodisi na podeželju, bodisi v mestih, so nedvomno 
neločljiv del našega samoupravnega sistema in je zategadelj njih razvoj tesno 
povezan z razvojem sistema samoupravljanja in obenem z razvojem neposredne 
demokracije v komuni. Takšen značaj daje krajevnim skupnostim že zvezna 
ustava, ki v 104. členu določno pravi, da občani v krajevni skupnosti kot samo- 
upravni skupnosti občanov vaških in mestnih naselij neposredno uresničujejo 
samoupravljanje na področju dejavnosti, s katerimi se neposredno zadovoljujejo 
potrebe delovnih ljudi in njihovih družin. Bistvena razlika' krajevne skupnosti 
od drugih družbeno-političnih skupnosti je v tem, da v njej občani neposredno 
in prostovoljno izvršujejo naloge, ki so si jih sami zadah. Krajevna skupnost 
ima v razvoju demokratizacije družbenih odnosov poseben pomen, ki izhaja iz 
vsebine njenega dela (dviganje osebnega in. družbenega standarda, pomoč dru- 
žini, socialne ustanove, otroško varstvo, zdravstvena in socialna zaščita, komu- 
nalna vprašanja itd.). 

Območje krajevne skupnosti je pogojeno z interesi občanov glede zadovo- 
ljevanja skupnih potreb. Spričo tega je razumljivo, da je praviloma treba prepu- 
stiti občanom samim, da določijo območje krajevne skupnosti. Pri tem ne smejo 
biti ovire občinske ali celo republiške meje. Normalno je sicer, da obsega 
območje krajevne skupnosti določeno mesto, del mesta ali naselja, ni pa rečeno, 
da ne bi mogla krajevna skupnost združevati interesna področja občanov dveh 
komun ali celo dveh republik. Odločujoče pa mora biti vprašanje enotnih inte- 
resov občanov. 

Naloga krajevne skupnosti pa vendarle ni samo v njenem neposrednem 
angažiranju pri zadovoljevanju potreb občanov, temveč tudi v tem, da angažira 
vse družbene sile na svojem področju za reševanje širših problemov. To pa 
pomeni, da se mora krajevna skupnost vključiti v občinski program in občinski 
družbeni plan, preko katerega edino lahko zagotovi izvršitev nekaterih nalog. 
Usklajevanje programov pomeni medsebojni vpliv nosilcev programiranja, kar 
ima za posledico dogovor. Tako postanejo programi dela krajevnih skupnosti 
dejansko sestavni del programa občine. Na ta način pa postaja program kra- 
jevne skupnosti tudi instrument, s pomočjo katerega se vpliva na razdelitev 
sredstev komune. Program krajevne skupnosti mora zajeti vsa tista komunalna, 
gospodarska, zdravstvena, kulturna in socialna vprašanja, od katerih je odvisen 
razvoj krajevne skupnosti. Seveda pa je treba poudariti, da mora biti sleherni 
program sestavljen v okviru realnih materialnih možnosti. To je potrebno po- 
udariti tembolj, ker zasledimo še vedno dosti programov, ki so v bistvu le 
skup želja, ki celo presegajo dejanske potrebe, kaj šele stvarne možnosti. Cesto- 
krat je bilo slišati, predvsem na podeželju, očitek, češ da zahteva sestava 
programov dosti strokovnega in administrativnega dela, takih ljudi pa v kra- 
jevnih skupnostih povečini primanjkuje. Vendar temu ni tako; programi kra- 
jevnih skupnosti morajo biti zelo konkretni in prav zaradi tega enostavni, pa 
za njih sestavo ni potrebna posebna strokovna pomoč. Mnogo važnejša od forme 
je zahteva, da sodeluje pri sestavljanju programa čimveč občanov, pa tudi de- 
lovnih, družbeno-političnih in drugih organizacij. Le tako bo program realen 
in, kot moralna obveza sodelujočih, tudi izveden. 

Glede sredstev krajevnih skupnosti je treba razlikovati sredstva, ki so v ta 
namen določena v občinskem proračunu in s strani delovnih organizacij ter 
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sredstva občanov. Financiranje krajevnih skupnosti se je v zadnjem času, po- 
sebno po uvedbi gospodarske reforme, bistveno spremenilo v strukturi. Medtem 
ko je bil v času oblikovanja krajevnih skupnosti glavni vir dohodkov občinska 
dotacija, pa stopajo sedaj vse bolj v ospredje prispevki občanov, pa tudi pri- 
spevki delovnih organizacij. Dotacija iz občinskega proračuna postaja, spričo 
krčenja, drugotnega pomena pri financiranju krajevnih skupnosti. Samoprispe- 
vek občanov se kaže v zadnjem času kot najzanesljivejši dohodek krajevne 
skupnosti. Neposredni interes občanov spodbuja k akumulaciji sredstev, bodisi 
v obliki gotovine, materiala ali v obliki dejanskega dela. Možno pa je še zdru- 
žervanje sredstev, ki jih nameni občinska skupščina s sredstvi delovnih organi- 
zacij in krajevne skupnosti, kadar gre za zadovoljevanje ne samo potreb kra- 
jevne skupnosti, temveč tudi občine. 

Krajevne skupnosti v načelu ne potrebujejo administrativnega aparata. 
Svet krajevne skupnosti, ki ga občani izvolijo na zboru volivcev kot svoj izvršni 
organ, opravlja to funkcijo prostovoljno. Seveda pa je odvisno to v dobršni 
meri od velikosti in obsega dela krajevne skupnosti. Zato se ni treba togo držati 
načela, da krajevna skupnost ne sme imeti nastavljenih in plačanih delavcev, 
ne glede na to pa mora biti svet krajevne skupnosti tisti organ, ki koordinira 
delo v krajevni skupnosti s ciljem izvršitve sprejetega programa. Ker je svet 
krajevne skupnosti dejanski delovni organ, je razumljivo, da sodijo vanj občani, 
ki so delavoljni in sposobni za določeno delo pri razvoju svoje krajevne 
skupnosti. 

Posamezna konkretna vprašanja, ki se postavljajo pred krajevno skupnost, 
rešujejo stalne ali začasne komisije, ki jih krajevne skupnosti oblikujejo kot 
svoje družbene organe. 

Referendum v okviru krajevne skupnosti je še pomemben institut glede 
na dejstvo, da zajema krajevna skupnost, vsaj povečini, razmeroma majhno 
število občanov in ga je moč spričo tega koristno in brez večjih tehničnih težav 
uporabiti za rešitev pomembnejših vprašanj. 

Za življenje in razvoj krajevnih skupnosti so posebej pomembni odnosi 
krajevne skupnosti do občinskih skupščin. Krajevna skupnost mora biti v teh 
odnosih aktivni faktor, ki prenaša problematiko svojega območja, ki ji občani 
sami niso kos, na občinsko skupščino. Po drugi strani pa dobiva občinska skup- 
ščina na ta način najboljši pregled v problematiko občanov na svojem območju, 
pa tudi konkretne predloge za rešitev posameznih vprašanj. Družbeni plani 
občin morajo biti za področja družbenega standarda plod neposrednega sodelo- 
vanja s krajevnimi skupnostmi. Po drugi strani pa je potrebno', da postanejo 
programi krajevnih skupnosti osnova za izdelavo plana razvoja občine in da 
se prav preko programa krajevnih skupnosti zagotovi neposredni vpliv občanov 
na občinsko politiko. Na ta način bo dosežena decentralizacija odločanja v ob- 
čini, pri čemer pa je treba paziti, da ne pride do enostavnega prenašanja admi- 
nistrativnih nalog z občine na krajevno skupnost. Ob takšnem sodelovanju 
krajevnih skupnosti z občinsko skupščino se bo sama po sebi uveljavila praksa, 
da občinska skupščina ne bo sprejela nobene odločitve, katere posledica bi za- 
dela krajevno skupnost, brez posvetovanja občanov v okviru krajevne skup- 
nosti. Svoje mesto v okviru krajevne skupnosti mora dobiti tudi delovanje 
družbenih organizacij. Prav te organizacije morajo predstavljati tisto silo, ki 
bo bistveno sodelovala pri uresničitvi določenega dela programa krajevne skup- 
nosti. To dejstvo bi morale krajevne skupnosti tudi upoštevati pri sestavljanju 
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svojih delovnih programov, računajoč pri tem na dejavnost družbenih organi- 
zacij, ki delujejo na njenem območju. To je posebno pomembno zaradi tega, 
ker prav družbene organizacije doslej v okviru krajevne skupnosti svoje vloge 
niso odigrale. 

II. Dosedanje delo zbora za uveljavitev krajevnih 
skupnosti v komunalnem sistemu 

Organizacijsko-politični zbor je doslej, kot je že omenjeno, razpravljal o 
krajevnih skupnostih že na dveh sejah. Težišče prve razprave, ki je bila 28. 4. 
1964, je bilo na vprašanjih, ki so se tikala ustanovitve krajevnih skupnosti in 
določitve njihovega območja. Poleg tega pa je bilo treba v tej prvi fazi razčistiti 
tudi problematiko v zvezi z nalogami in dejavnostjo krajevnih skupnosti, po- 
jasniti, kateri naj bi bili organi in kakšna naj bi sploh bila organizacija dela 
krajevnih skupnosti, pa tudi odgovoriti na vprašanje, kje dobiti materialno 
osnovo za delo krajevnih skupnosti. 

Že v tedanji razpravi je zbor poudaril, da mora biti osnova za teritorialno 
oblikovanje krajevnih skupnosti optimalno zadovoljevanje skupnih interesov 
in potreb občanov. Krajevna skupnost se tako lahko oblikuje za naselje, za del 
naselja ali več naselij, kakor bodo pač narekovale možnosti za najbolj učinkovito 
zadovoljevanje skupnih potreb občanov. Območja krajevnih skupnosti ni mo- 
goče določiti tako, da se enostavno razdeli teritorij občine na posamezne dele 
s tem, da bi se vanje povezovala naselja, ki so med seboj oddaljena in jih ne 
združujejo neposredni skupni interesi. Treba je poudariti, da je tako stališče 
zbora še danes aktualno, saj v naši republiki še vedno niso vsa teritorialna 
območja pokrita s krajevnimi skupnostmi, po drugi strani pa imamo obsežne 
krajevne skupnosti, v katerih neposredni interes občanov že ne more več priti 
do veljave. Okvir dejavnosti krajevne skupnosti določi na osnovi potreb obča- 
nov njihov statut, medtem ko konkretizacijo nalog vsebujejo letni in dolgoroč- 
nejši programi krajevne skupnosti, vključeni v plane in programe občine. 

Krajevna skupnost obravnava poslovanje delovnih organizacij, ki skrbijo 
na njenem območju za zadovoljevanje dnevnih življenjskih potreb občanov in 
daje pobude, da se odpravijo pomanjkljivosti v njihovem delu. Krajevna skup- 
nost pa pri tem ne opravlja družbenega nadzorstva nad delovanjem delovnih 
organizacij, ker je to pravica občinske skupščine. Dalje je zbor v svojih stališčih 
poudaril, da se- krajevna skupnost lahko uveljavi kot pomemben faktor inici- 
ative in mobilizacije občanov za razvoj služb, ki zadovoljujejo vsakodnevne 
potrebe delovne družine. Zato spada med važne naloge krajevne skupnosti raz- 
vijanje in usklajevanje programov in dela vseh služb, organizacij in društev, 
katerih dejavnost je vzgojno varstvo otrok, socialno delo, pomoč ostarelim itd. 
Pri organiziranju dejavnosti za zadovoljevanje občanovih potreb lahko dajejo 
krajevne skupnosti pobude za ustanavljanje najrazličnejših servisov, ki imajo 
značaj komunalnih ali drugih gospodarskih organizacij ter za ustanavljanje 
zavodov ter drugih delovnih organizacij. Krajevne skupnosti naj tudi posre- 
dujejo občanom informacije o osebah, ki opravljajo na njihovem območju 
obrtne storitve kot postranski poklic. Krajevna skupnost naj omogoči s svojo 
organizacijo čimvečjo uveljavitev neposrednega samoupravljanja občanov, njena 
organizacija naj bo prilagojena konkretnim razmeram v skladu z občinskim 
statutom. Administrativno poslovanje krajevnih skupnosti naj bo čimbolj po- 



700 Priloge 

eruostavljeno. Naloge krajevnih skupnosti pri organiziranju dejavnosti za zado- 
voljevanje skupnih potreb občanov so hkrati tudi naloge občine, pa je občina 
zaradi tega dolžna, da v okviru občinskega plana in programa dela krajevnih 
skupnosti ter svojih možnosti zagotavlja sredstva za izpolnjevanje teh nalog. 
Poleg tega pa lahko prispevajo občani in delovne organizacije posebna sredstva, 
pač odvisno od stopnje zadovoljevanja njihovih potreb. 

Navedena stališča so nedvomno še vedno aktualna. Iz ugotovitev, ki so 
navedene v naslednjem poglavju, namreč izhaja, da krajevne skupnosti v 
SR Sloveniji, čeravno so opravičile svoj obstoj, še niso povsem dosegle tiste 
vloge, ki bi jo morale na današnji stopnji družbeno-ekonomskega razvoja. Danes 
ponovno ugotavljamo, da koncept krajevnih skupnosti, kot se je formiral v 
večjem delu občin, ni spodbuden za ustanavljanje novih krajevnih skupnosti, 
predvsem tam, kjer jih še ni. Značaj tega koncepta je namreč orientacija na 
obširna območja, ki naj se združijo v krajevni skupnosti, čeprav jih ne vežejo 
neposredno skupni interesi. 

Zbor je že na seji, ko je drugič razpravljal o krajevnih skupnostih 12. no- 
vembra 1964, opozoril na nevarnost pojava, da se v eni krajevni skupnosti 
združujejo večinoma območja bivših občin. Občinske skupščine in njihove stro- 
kovne službe niso nudile potrebne pomoči pri ustanavljanju krajevnih skupnosti 
in pri pripravljanju njihovih statutov. V nekaterih primerih občinske skupščine 
niso niti zagotovile sredstev za izpolnitev nalog krajevnih skupnosti tam, kjer 
so že bile ustanovljene. Prav zaradi tega je zbor tedaj sklenil, da naj začasni 
odbor še nadalje spremlja oblikovanje krajevnih skupnosti, ugotavlja nerešena 
vprašanja, ki so splošnega pomena, do katerih je potrebno zavzeti načelna 
stališča, opozarja pa naj zbor tudi na ovire, ki se pojavljajo pri ustanavljanju 
novih krajevnih skupnosti, pa tudi pri delovanju že obstoječih krajevnih skup- 
nosti, posebno glede na spremenjene pogoje, ki jih je prinesla družbena in 
gospodarska reforma. 

III. Sedanji položaj krajevnih skupnosti v SR Sloveniji 

Glede na povedano je začasni odbor za proučitev uveljavljanja krajevnih 
skupnosti v komunalnem sistemu ponovno, zbral podatke o krajevnih skupnostih 
v SR Sloveniji in proučil njih delo. V ta namen je stopil v stik z Zavodom SRS 
za statistiko, posebne poslanske- skupine in posamezni poslanci pa so imeli raz- 
govore na sedežih občinskih skupščin, kjer so sodelovali predsedniki občinske 
skupščine, predstojniki upravnih organov, ki se ukvarjajo s krajevnimi skup- 
nostmi, predsedniki svetov krajevnih skupnosti in predsedniki občinskih odbo- 
rov SZDL Slovenije. 

Iz podatkov zavoda SR Slovenije za statistiko izhaja, da je bilo 1. 6. 1966 
v SR Sloveniji skupno 910 krajevnih skupnosti. To število pa ni dokončno, 
kajti v nekaterih občinah se je že doslej pokazala potreba po ustanovitvi novih 
krajevnih skupnosti, predvsem tam, kjer jih doslej še ni bilo, pa tudi tam, 
kjer so sioer bile, a je bilo njihovo območje očitno- takšno, da ni predstavljalo 
interesnega območja tam živečih občanov. Posebno velja to za zelo obsežne kra- 
jevne skupnosti, ki so zajele več večjih naselij, med katerimi ni bilo prave 
povezave. Razumljivo je, da so glede na število prebivalcev posamezne krajevne 
skupnosti zelo različne. Tako imamo najmanjšo krajevno skupnost na območju 
občine Ilirska Bistrica, ki ima le 50 oseb, po drugi strani pa šteje, kot najšte- 
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vilnejša krajevna skupnost na območju občine Maribor-Tezno preko 17 000 
občanov. Povprečno se giblje število prebivalcev v krajevnih skupnostih med 
3 in 5 tisoč. Redoma pa so krajevne skupnosti v mestih naseljene gosteje in 
imajo nekatere krajevne skupnosti na. območju občin Ljubljana-Siška, Maribor- 
Tezno, Novo mesto, Ptuj in Trbovlje preko 10 tisoč prebivalcev. Tudi krajevne 
skupnosti na območju iste občine so po številu prebivalstva zelo različne. Po^ 
sebno se to pozna pri mestnih občinah, ki imajo široko zaledje izven mesta. 
Tako ima največja krajevna skupnost v občini Ljubljana-Siška, ki zajema mestni 
del, 14 000 občanov, najmanjša krajevna skupnost v okviru taiste občine pa le 
500 prebivalcev. 

Od 62 občin v SR Sloveniji jih je le 46 takih, ki imajo celotno območje 
občine pokrito s krajevnimi skupnostmi, medtem ko je v ostalih 16 občinah 
še vedno 316 naselij, v katerih živi 45 359 prebivalcev, kar predstavlja 2,7 °/o 
vsega prebivalstva Slovenije, ki niso vključena v krajevne skupnosti. Največ 
takih naselij ima občina Črnomelj in sicer 83, sledijo ji Sežana s 45 naselji, 
Domžale z 38, Ajdovščina s 33, Litija z 31 naselji, medtem ko ima ostalih 
17 občin od 17 do 1 nepokritega naselja. Med navedenimi občinami je omeniti 
Ajdovščino, kjer ni vključenih, kot rečeno, v krajevne skupnosti 33 naselij, ki 
zajemajo 10 489 prebivalcev, kar predstavlja kar 49,6 °/o vsega življa v tej občini. 
Enako visok odstotek (49 %) prebivalcev ni zajetih v krajevne skupnosti v ob- 
čini Dravograd, čeprav gre le za 3830 občanov živečih v 6 naseljih. Ta občina, 
ki je ena izmed najmanjših v naši republiki, ima le eno samo krajevno skupnost. 

Od 910 ustanovljenih krajevnih skupnosti jih ima le 728 izdelan program 
dela za tekoče leto. Od tega je program dela 200 krajevnih skupnosti v celoti 
vključen v program občine, delno pa je njih program sestavni del občinskega 
programa v 399 krajevnih skupnostih. Ostale krajevne skupnosti pa programa 
bodisi nimajo, ali pa le-ta ni vključen v občinski program. Programi dela kra- 
jevnih skupnosti obsegajo v večini primerov dejavnosti s komunalnega področja, 
tako imamo 60 občin, na območju katerih obsegajo programi dela krajevnih 
skupnosti to vprašanje. V 32 občinah zajemajo programi dela krajevnih skup- 
nosti tudi vprašanja otroškega varstva, v 25 področje socialnega zavarovanja, 
o kulturno-prosvetnih vprašanjih govore programi v 17 občinah, s šolstvom se 
ukvarjajo programi krajevnih skupnosti v 15 občinah, z zdravstvenim, varstvom 
programi krajevnih skupnosti 14 občin, medtem ko posamezni programi kra- 
jevnih skupnosti zajemajo še področje telesne vzgoje, pomoči hišnim svetom, 
poravnalnih svetov, gradbeništva, kmetijstva, stanovanjskih zadev, spomeni- 
škega varstva, gospodinjskih dejavnosti, preskrbe, rekreacije in nekatere druge 
dejavnosti. Med temi je omeniti požarno varnost, ki jo omenja v svojem pro- 
gramu ena krajevna skupnost in vprašanja zaposlenosti, urbanizma, organizi- 
ranja delovnih akcij in objavljanje dogodkov s svojega območja, kar ima prav 
tako v programu ena izmed krajevnih skupnosti. 

Sredstva za delo krajevnih skupnosti se natekajo iz treh virov in sicer: 
sredstva iz proračunov občinskih skupščin, sredstva delovnih organizacij in 
prispevki zbrani od občanov za urejanje skupnih zadev. Občinske skupščine so 
iz svojih proračunov namenile za 1966. leto 15 076 130 N dinarjev. Od tega je 
namenjenih za redno poslovanje krajevnih skupnosti 6 330 667 N dinarjev, 
za določene naloge krajevnih skupnosti 7 348 657,50 N dinarjev, za ostale potrebe 
pa 578 816 N dinarjev. Delovne organizacije so prispevale 6 300 020 N dinarjev. 
Največ sredstev so zbrali občani sami kot samoprispevek za urejanje skupnih 
zadev. Teh sredstev tako v gotovini kot v delu ali materialu je skupno 
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16 883 159,26 N dinarjev. Od te vsote odpade na samoprispevek 9 657 257,26 
*Sf dinarjev, na prostovoljno delo 5 134 768 N dinarjev in na vrednosti v materialu 
1 217 618 N dinarjev, v drugi obliki pa še 823 616 N dinarjev. 

Od vseh krajevnih skupnosti v SR Sloveniji jih ima 100 plačanega tajnika, 
314 jih ima honorarnega uslužbenca, medtem ko v 227 krajevnih skupnostih 
opravlja posle krajevne skupnosti kar uslužbenka krajevnega urada. 

Večina občinskih skupščin ne sodeluje neposredno s krajevnimi skupnostmi. 
Od 62 občin jih sodeluje neposredno s krajevnimi skupnostmi 21, ostalih 41 pa 
posredno, bodisi preko pristojnih svetov (13), oddelkov (20), tajništva skupščine 
(5), predsedstva skupščine (5), komisijami za krajevne skupnosti (3), medtem 
ko imajo posamezne občine referat za krajevne skupnosti, koordinacijski odbor 
krajevnih skupnosti na območju občine, komisijo za koordinacijo dela krajevnih 
skupnsti aH pa stalno konferenco krajevnih skupnosti. 

Do 1. 6. 1966 so občinske skupščine razpravljale o problematiki krajevnih 
skupnosti 84-krat. Večina so razpravljale občinske skupščine o tej problematiki 
dvakrat ali trikrat, le dve skupščini sta razpravljali o tem petkrat. So pa tudi 
občinske skupščine, ki o problematiki krajevnih skupnosti sploh niso razprav- 
ljale. Skupno so obravnavale 108 vprašanj, od katerih se je večina (31) nanašala 
na financiranje, šele nato pa na programiranje dela krajevnih skupnosti (16). 
Od ostalih vprašanj je omeniti delo in analize dela krajevnih skupnosti, komu- 
nalne zadeve, šolstvo, zdravstvo in socialno ter otroško varstvo in posamezna 
specifična vprašanja, kot so elektrifikacija še neelektrificiranih naselij, servisi 
in podobno. 

Posebne poslanske skupine so obiskale občine Ljubljana-Siška, Kranj, Ra- 
dovljica, Novo mesto, Metlika, Črnomelj, Maribor-Tezno, Dravograd, Ilirska 
Bistrica, Piran, Ajdovščina in Sežana. Poleg tega pa so posamezni poslanci 
našega zbora imeli razgovore o krajevnih skupnostih na občinah L j ubijana-Vi č- 
Rudnik, Šentjur pri Celju, Grosuplje, Mozirje, Murska Sobota, Velenje, Ljuto- 
mer, Skofja Loka, Žalec, Idrija, Nova Gorica, Slovenjske Konjice, Koper, Gornja 
Radgona in Tolmin. 

V razgovorih so se poslanci predvsem zanimali, ah je občinska skupščina 
razpravljala o sprejetih stališčih Organizacijsko-političnega zbora in ah je sploh 
razpravljala o krajevnih skupnostih. Dalje so se povori nanašali na potek usta- 
navljanja in oblikovanja krajevnih skupnosti ter v čem so ovire, da še vedno 
ni ustanovljenih več krajevnih skupnosti. Posebno vprašanje so predstvaljali 
programi dela krajevnih skupnosti in njihovo mesto v občinskem planu. Po- 
sebna skupina vprašanj je zadevala finančno stanje krajevnih skupnosti. Na- 
dalje so poslanci proučili povezavo z občinskimi odbori SZDL. Končno je bilo 
postavljeno vprašanje, kako urejajo občani skupne zadeve na območjih, ki niso 
zajeta v krajevnih skupnostih. 

Izmed navedenih občin je le majhno število občinskih skupščin razprav- 
ljalo o stališčih Organizacijsko-političnega zbora Skupščine SR Slovenije, med- 
tem ko so o krajevnih skupnostih in o njihovi problematiki razpravljale vse 
občinske skupščine, nekatere celo po večkrat, če že ne kot posebno vprašanje, 
pa vsaj v zvezi s sprejemanjem proračuna, ko so razdeljevali sredstva za potrebe 
krajevnih skupnosti. Nekatere občinske skupščine imajo namen še v teku letoš- 
njega leta razpravljati o problematiki krajevnih skupnosti. Večina razprav o 
krajevnih skupnostih je bila že leta 1964, bodisi kot posledica razprave o tej 
problematiki v Organizacijsko-pohtičnem zboru, bodisi spričo dejstva, da so se 
takrat krajevne skupnosti ustanavljale in je bilo treba sprejeti njihove statute. 
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Večina krajevnih skupnosti je bilo ustanovljenih že leta 1964 ob ukinitvi 
prejšnjih krajevnih odborov. Pri ustanavljanju krajevnih skupnosti so se ob- 
činske skupščine predvsem oprle na želje občanov, ki so jih le-ti posredovali 
na zborih volivcev. Vključitev naselij, ki so geografsko in prometno med seboj 
povezana in kjer obstoji izraziti center, v krajevne skupnosti, večinoma ni 
delala večjih preglavic. Težje pa je bilo formirati krajevne skupnosti za tista 
območja, ki so daleč od določenih sprecifičnosti, na podlagi katerih bi se mogla 
ustanoviti krajevna skupnost. Večinoma so služili za orientacijo pri določanju 
okolišev krajevnih skupnosti tisti skupni interesi, ki občane združujejo. To so 
predvsem šolski okoliši, skupne komunalne naprave, cestna povezava ipd. Po- 
vsod, kjer so bile ustanovljene krajevne skupnosti, so bili odpravljeni krajevni 
odbori in stanovanjske skupnosti v mestih. Izjemen je primer v občini Ajdov- 
ščina, kjer imajo še vedno 21 krajevnih odborov, se pravi povsod tam, kjer ni 
krajevnih skupnosti. Kljub temu, da je bilo prvotno zamišljeno, da bodo celotno 
območje občine pokrili s krajevnimi skupnostmi, pa se občani o tem niso mogli 
zediniti, bodisi zaradi krajevne ločenosti, bodisi zato, ker ima sleherna vas svoje 
probleme, v veliki meri pa botrujejo temu dejstvu tudi razni stari in novi spori 
med vasmi. Tako stanje je privedlo občinsko skupščino do stališča, naj se občani 
v celoti sami odločijo glede ustanovitve krajevnih skupnosti in njenega območja. 
Posledica pa je ta, da ima prav ta občina največ prebivalcev izven krajevnih 
skupnosti. 

Značilno je tudi dejstvo, da v občinah, kjer še ni vse območje pokrito s kra- 
jevnimi skupnostmi, največkrat nimajo krajevnih skupnosti prav v centrih, 
se pravi, na sedežih občinskih skupščin. Vzrok temu ni morda v nezainteresira- 
nosti občanov za skupne probleme, temveč v dejstvu, da so v centrih povečini 
ustanovljena komunalna podjetja, ki rešujejo komunalna vprašanja, druge 
službe (otroško varstvo, socialno varstvo itd.) pa so vezane neposredno na pri- 
stojno občinsko službo. 

Posebej je treba omeniti situacijo, ki je nastala z združitvijo mariborskih 
občin, kajti občina Maribor bo v bodoče ena največjih občin. Razumljivo je, 
da se bo s tem tudi pomen krajevnih skupnosti spremenil. Položaj in naloge 
krajevnih skupnosti bodo marale biti slejkoprej tudi v bodoče določene z občin- 
skim statutom, vendar bodo morale biti določneje nakazane kot doslej. Krajevne 
skupnosti morajo določno vedeti, v katerih zadevah lahko same odločajo, v kate- 
rih primerih pa naj bi skupščina in njene službe zahtevale mnenja skupnosti 
in o katerih zadevah ter nalogah bi skupnosti še razpravljale, dajale predloge 
in pobude. 

Področje dela krajevnih skupnosti bo razčlenjeno na socialno dejavnost, 
zdravstvo, vzgojo in izobraževanje, kulturo in prosveto, komunalno dejavnost, 
zadeve stanovanjskega gospodarstva in urbanizma, zadeve gospodarskega zna^ 
čaja in nekatere druge naloge. Svoje naloge naj bi krajevne skupščine ob pomoči 
strokovnih služb in organov občinske skupščine opravljale samosto-jno, ker so 
pravne osebe in so za svoje delo in obveznosti same odgovrne. Razprava tudi 
teče o določitvi stalnih in originarnih finančnih sredstvih za potrebe krajevnih 
skupnosti. 

Kot je že razvidno iz podatkov zavoda SRS za statistiko, ima večina kra- 
jevnih skupnosti svoje programe dela, to že zaradi tega, ker so ti programi 
osnova za dodeljevanje sredstev s strani občinske skupščine. Večina krajevnih 
skupnosti ima izdelan tudi srednjeročni program dela, predvsem za gradnjo 
komunalnih naprav, kar zahteva večje investicije in zato tudi daljše obdobje. 
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Izmed obiskanih občin ni nobene, v kateri krajevne skupnosti ne bi imele izde- 
lanih programov dela, vsaj za eno leto. Opaziti pa je, da so bili programi doslej 
predvsem odraz razprav v svetih in drugih organih v okviru krajevnih skupnosti 
in bi bilo treba v bodoče zagotoviti pri sestavljanju programov več sodelovanja 
širšega kroga občanov. Programi zajemajo pač tista vprašanja, ki so za posa- 
mezno krajevno skupnost najbolj pereca. Občinske skupščine večinoma upošte- 
vajo predloge krajevne skupnosti tako, da načrt dela krajevnih skupnosti dobi 
tudi mesto v občinskem planu. Občinska skupščina tudi razpravlja, največkrat 
v zvezi s sprejetjem občinskega plana. V nekaterih občinah so vključene v ob- 
činski plan le tiste naloge krajevnih skupnosti, ki so širšega značaja, kot npr. 
ureditev večjih oest, mostov, izgradnja šole ipd., kjer sodeluje s svojimi sredstvi 
tudi občina, medtem ko ostala vprašanja, ki jih zajema plan krajevnih skup- 
nosti, ne pridejo v občinski plan. Nedvomno pa je, da zajemajo programi dela 
krajevnih skupnosti, predvsem komunalna vprašanja, medtem ko so v pretežni 
večini ostala vprašanja drugotnega pomena. Prav zaradi tega so se nekatere 
krajevne skupnosti postavile na stališče, da bi z razširjenimi nalogami in večjimi 
sredstvi lahko neposredneje in pravičneje reševali določena socialna vprašanja. 

Občinske skupščine financirajo krajevne skupnosti v skladu s svojimi fi- 
nančnimi zmogljivostmi in glede na potrebe posameznih krajevnih skupnosti, ki 
izhajajo iz njihovega programa dela. Določena sredstva so namenila za delovanje 
krajevnih skupnosti prav vse občinske skupščine, večinoma za namenske naloge 
krajevnih skupnosti. Kot že omenjeno so poslanci na splošno ugotovili precejšen 
premik v pomembnosti virov financiranja. Medtem ko so bila ob ustanovitvi 
krajevnih skupnsti največja sredstva, s katerimi so krajevne skupnosti razpo- 
lagale, prav prispevek iz občinskega proračuna, pa se sedaj vse bolj uveljavljajo 
prispevki občanov, v zadnjem času pa tudi prispevki delovnih organizacij. De- 
lovne organizacije sodelujejo s svojimi prispevki predvsem pri takih delih, 
ki so pomembna tudi za delovno organizacijo samo (vodovod, ceste, mostovi itd.). 
Samoprisprevke občanov imajo uvedene skoraj vse krajevne skupnosti, bodisi 
v denarju kot odstotek od mesečnih dohodkov, bodisi, da, je temelj katastrski 
dohodek, najčešči pa je samoprispevek v delu in materialu. Zainteresiranost 
za samoprispevek je na splošno večja v podeželskih krajevnih skupnostih kot 
v mestih. V nekaterih občinah se je postavilo vprašanje, kakšna je pravna 
možnost za izterjavo samoprispevka, če ga zavezanci nočejo plačati, oziroma 
izpolniti. Nekatere podeželske krajevne skupnosti so imele precej pripomb 
zaradi zamotanega bančnega poslovanja z denarnimi sredstvi, posebno glede 
na dejstvo, da takih ljudi, ki bi to obvladali, nimajo. 

Nesporno je dejstvo, da se sleherni dinar v krajevnih skupnostih bogato 
obrestuje, saj so nekatere krajevne skupanosti izračunale, da se sredstva, ki jih 
dobe iz občinskega proračuna, oplode za 6-krat ali še več. Večin^ krajevnih 
skupnosti nima plačanih strokovnih delavcev v vodstvih krajevne skupnosti. 
Izjema so le nekatere večje krajevne skupnosti, predvsem v mestih. 

Glede povezave krajevnih skupnosti z občinsko skupščino so poslanci ugo- 
tovili precej različnosti. Tako imajo nekatere krajevne skupnosti zelo dobre 
stike z občinsko skupščino in to podeželske največkrat v obliki dnevnih nefor- 
malnih razgovorov, ko pride ta ali oni predstavnik krajevne skupnosti na sedež 
občine, v mestih pa v obliki posebnih sestankov, ki jih sklicuje predsednik 
skupščine s predsedniki svetov krajevnih skupnosti. Taki sestanki se največkrat 
sklicujejo ob priliki razdeljevanja sredstev krajevnih skupnosti. Od obiskanih 
občin nima nobena posebnega organa v občinski upravi, ki bi se ukvarjal iz- 
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ključno s problematiko krajevnih skupnosti. Najčešče je pristojen za proble- 
matiko krajevnih skupnosti oddelek za splošne zadeve ali pa skupščinska pisar- 
na, Imamo pa tudi občine, kjer opravlja te zadeve upravno-pravni oddelek ali 
oddelek za gospodarstvo ah pa neposredno urad tajnika. Nekaj pa je tudi takih 
občin, kjer se s problematiko krajevnih skupnosti v okviru občinske uprave 
sploh nihče ne ukvarja. Razumljivo je, da o kakšni tesnejši povezavi v teh ob- 
činah ni mogoče govoriti. Koristna je praksa nekaterih občin, da pošiljajo 
krajevnim skupnostim gradiva za občinske seje, posebno če je govora o krajev- 
nih skupnostih in obenem tudi vabijo predstavnike krajevnih skupnosti, da se 
seje udeleže. Na splošno lahko trdimo, da o nikakršni povezavi krajevnih 
skupnosti z občinsko skupščino nikjer ni mogoče govoriti, kajti do stika pride, 
oe ne drugače, pa vsaj ob letnem razdeljevanju sredstev. Na splošno pa drži 
ugotovitev, da bi morala biti povezava krajevnih skupnosti z občinsko skupščino 
tesnejša, predvsem kar zadeva vsebino dela krajevnih skupnosti. Redke so 
občine, kjer so krajevne skupnosti povezane z občinsko skupščino preko občin- 
skih odbornikov ali preko skupnosti povezaine z občinsko skupščino tudi po 
večdh linijah. Tako imamo primere, ko je krajevna skupnost organizacijsko 
poveziana z referatom za skupščinske zadeve, finančno in materialno' pa z ana- 
litsko službo za komunalne zadeve v občinski upravi. Za krajevne skupnosti 
v mestnih občinah obstoji nevarnost, da postanejo le nekakšno vmesno telo 
med občanom in občino, posebno oe gre za eno samo krajevno skupnost na 
mestnem področju. Tako imamo primer v dravograjski krajevni skupnosti, kjer 
občina dejansko opravlja vse posle za krajevno skupnost. Posledica tega je, da 
krajevna skupnost ne pride do veljave. To se očituje v programu krajevne skup- 
nosti, ki je povsem identičen z občinskim planom. 

Delo krajevnih skupnosti je na splošno dokaj tesno povezano s Socialistično 
zvezo delovnega ljudstva na terenu pa tudi z drugimi organizacijami. To je 
razumljivo, saj so posebno v manjših krajevnih skupnostih najbolj delovni člani 
krajevne skupnosti, oziroma njenega sveta, obenem tudi člani vodstev terenskih 
organizacij SZDL. Dejsitvo pa je, da se je SZDL intenzivneje ukvarjala s pro- 
blematiko krajevnih skupnosti ob ustanavljanju krajevnih skupnosti, ko je bila 
dejansko iniciativa na njeni strani. 

Območja, ki niso zajeta v krajevne skupnosti, so v SR Sloveniji razmeroma 
številna. Občani na teh področjih različno rešujejo nerešena vprašanja, ža katera 
vlada skupni interes. Značilen je primer občine Ajdovščina, kjer še vedno 
žive in delajo krajevni odbori, v okviru katerih se ta vprašanja rešujejo. V večini 
območij, kjer ni še formiranih krajevnih skupnosti pa se ta vprašanja rešujejo 
v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva. Imamo pa tudi primere, ko 
prizadeti občani dejansko rešujejo skupne probleme v obliki, ki je dejansko 
s vojska krajevni skupnosti, čeravno krajevne skupnosti formalno nimajo. Tako 
imamo npr. v Piranu uveden samoprispevek, kot izrazit atribut krajevne skup- 
nosti, čeravno formalno krajevne skupnosti nimajo. Nesporno pa je ugotovljeno, 
da občani lažje, smotrneje in hitreje uresničujejo in zadovoljujejo svoje skupne 
potrebe na tistih območjih, kjer krajevne skupnosti so in tudi delujejo. 

Št.: 011-21/66 
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PREDLOG SKLEPA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospodarskih sodiščih 
v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom zakona o gospo- 
darskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je Republiški zbor Skupščine 
SR Slovenije na seji dne 6. decembra 1966 sprejel 

sklep 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega 
sodišča v Kopru 

I. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru ima 60 sodnikov porotnikov. 

II. 
Za sodnike porotnike se izvolijo: 

1. ARH Mira, šef odseka za kredite, Kreditna banka, Nova Gorica; 2. BA- 
TISTA Karla, samostojni kaltulant, splošno gradbeno podjetje »Stavbenik« 
Izola; 3. BAVEC Janez, referent za rezervne dele, tovarna motornih vozil »To- 
mos« Koper; 4. BELINGAR Zalka, šef odseka analiz, podružnica Službe druž- 
benega knjigovodstvo, Nova Gorica; 5. BENČIČ Marjan, vodja skupnih služb, 
komunalno podjetje »Komunalni servis« Koper; 6. BILC Milovan, šef obra- 
čunskega oddelka transporta, podjetje »Intereuropa« mednarodna špedicija in 
transport, Koper; 7. BIZJAK Herman, načelnik oddelka za dolgoročno zavaro- 
vanje, Komunalni zavod za socialno zavarovanje, Nova Gorica 8. BOZlČ 
Draga, tajnica glavnega direktorja, kombinat prehrambene industrije »Delama- 
risK<, Izola; 9. BUKINIS Anton, šef finančnega sektorja, združeno podjetje 
»Iskra«, organizacija: Tovarna avtoelektričnih izdelkov, Nova Gorica; 10. BU- 
ZlNEL Armando, šef gospodarsko računskega sektorja, obrtno podjetje »Obrtni 
center«, Koper; 11. CERKVENIK Jože, šef računsko gospodarskega sektorja, 
časopisno založniško podjetje »Primorski tisk«, Koper; 12. CETIN Zofija, refe- 
rent v oddelku za kreditiranje, Kreditna banka, Koper; 13. COLJA Ernest, 
referent za upravno pravne zadeve, Vodna skupnost Primorske, Koper; 14. ČIČ 
Ferdinand, komercialist za mleko, mlečne proizvode in kolonialno blago, Kme- 
tijska zadruga, Koper; 15. CUC Cvetka, analitik v oddelku za analize in načrto- 
vanje, Skupščina občine Nova Gorica; 16. CUK Edvard, projektant omrežja 
nizke napetosti, »Elektro-Gorica«, Nova Gorica; 17. DEMŠAR Štefan, direktor, 
podjetje »Lama«, Dekani; 18. FONDA Irma, davčni knjigovodja, Skupščina ob- 
čine Piran; 19. GLAVINA Orlando, komercialni direktor, avtoturistično pod- 
jetje »Slavnik«, Koper; 20. GREGORIČ Aldo, načelnik oddelka za skupne službe, 
Skupščina občine Koper; 21. HLADNIK dr. Polde, direktor, Zavod za zdrav- 
stveno varstvo, Koper; 22. HODZAR Marjan, analitik, Občinski sindikalni svet, 
Koper; 23. HRESČAK Janko, računovodja, trgovsko podjetje »Soča«, Koper; 
24. HUMAR Joško, komercialist v izvoznem oddelku, podjetje »Primorje« 
export-import, Nova Gorica; 25. IVKOVIĆ Djordje, šef pravne službe, podjetje 
»Splošna plovba«, Piran; 26. JEVNIKAR Drago, šef gradbišča, splošno grad- 
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beno podjetje »Primorje*, Ajdovščina; 27. KALIGARIČ Rajko, vodja obrata 
sadje-zelenjava, Kmetijska zadruga, Koper; 28. KALUŽA Stane, strokovni sode- 
lavec v razvojnem sektorju, podjetje »Luka-«, Koper; 29. KERC Lovro, svetova- 
lec za normativno dejavnost samoupravnih organizacij, Skupščina občine Nova 
Gorica; 30. KOLBE ing. Sergej, inženir kemije, podjetje »Iplas«, Koper; 31. 
KOSMINA Mirko, referent za analize, Stanovanjsko podjetje Koper; 32. KRALJ 
Silvo, izvozno uvozni referent, podjetje »Iplas«, Koper; 33. KRAVANJA Jože, 
vodja analitske službe, Rudnik živega srebra, Idrija; 34. KUNEJ Rajko, analitik, 
podružnica službe družbenega knjigovodstva, Koper; 35. LAVRlC Pavluša, vodja 
splošnega sektorja, komunalno podjetje »Goriški vodovodi-«, Nova Gorica; 36. 
LIČEN Anica, šef plansko analitskega oddelka, tovarna pohištva »Meblo«, Nova 
Gorica; 37. LUTMAN ing. Davorin, vodja vinogradniške proizvodne delovne 
enote, Kmetijska zadruga, Nova Gorica; 38. MAKOVEC Rajko, šef poslovalnice 
za izvoz, kombinat prehrambene industrije, »Delamaris«, Izola; 39. MEDVE- 
SČEK Vida, vodja oddelka za projektiranje, zavod »Invest biro«, Koper; 40. 
OSTROUŠKA Rado, namestnik direktorja, Kreditna banka, Koper; 41. POTOČ- 
NIK Janez, vodja finančnega knjigovodstva, podjetje »Lesonit«, Ilirska Bistrica; 
42. SARTORI Boris, direktor splošnega sektorja, Tovarna cementa in salonitnih 
izdelkov, Anhovo; 43. SKUBIN Albin, tehnični direktor, podjetje »Gostol«, Nova 
Gorica; 44. SLAVEC Bogomir, vodja komercialne službe, Železniško transportno 
podjetje, Postojna; 45. STANIČ Viktor, vodja gospodarsko računskega sektorja, 
podjetje Soške elektrarne, Nova Gorica; 46. SUDOLI Oskar, novinar-komen- 
tator, relejna, postaja Radio Koper; 47; SAVELJ ing. Marjan, šef gozdnega obras- 
ta Tolmin, podjetje Soško gozdno gospodarstvo, Tolmin; 48. ŠKODNIK Melita, 
svetovalec za gospodarske zadeve, Skupščina občine Koper; 49. SRAJ Boris, višji 
komercialist, podjetje »Javor«, Pivka; 50. TAŽNAR Ema, konter, tovarna mo- 
tornih vozil »Tomo®«, Koper; 51. TAVŠ Simona, šef finančne službe, gostinsko 
podjetje »Triglav«, Koper; 52. TOŽKAN Zdravko, vodja gradbene operative, 
splošno gradbeno podjetje »Stavbenik«, Izola; 53. TRAMPUZ Zmaga, tehnični 
direktor, podjetje »Fructal«, Ajdovščina; 54. TROBEC Bruno, šef splošnega sek- 
torja, podjetje za PTT promet, Koper; 55. TURK Dora, šef oddelka kontrole, 
podružnica Službe družbenega knjigovodstva, Koper; 56. URŠIČ Bruno, refe- 
rent za pripravo dela, splošno gradbeno podjetje »Gorica«, Nova Gorica; 57. 
ZAJEC Zdravko, direktor sektorja za avtobusni promet, podjetje »Avtoprevoz«, 
Nova Gorica; 58. ŽERJAV Feliks, vodja tehnološke grupe, tovarna motornih 
vozil »Tomos«, Koper; 59. ZlBERNA Viktor, šef oddelka za uvoz tehnične 
opreme, trgovsko podjetje »Jadran« export-import, Sežana; 60. ZORZ Ivan, 
knjigovodja osnovnih sredstev, Splošna bolnišnica, Nova Gorica. 
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3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katetre 
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sredstvi SR Slovenije za gradnjo osnovnih šol 107 
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Franc Klobučar 109 
Tomo Martelanc 109 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o zdravstvenem varstvu krnetov-foorcev NOV in njihovih 
družinskih članov   „ no 
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Nada Majcen 110 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o določitvi skrbniškega 
organa  112 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o delovnih razmerjih de- 
lavcev, ki delajo pri zasebnih delodajalcih 112 
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Erna Podbregar  •. >.   112 
Savo Šifrer 114 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o prenosu obveznosti okra- 
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veznosti okrajev   114 
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prevzame obveznosti za odplačilo posojil, ki so bila najeta v letu 1964 
in 1965 za zidanje stanovanjskih hiš za nezaposlene člane Zveze zdru- 
ženj borcev NOV 121 

10. Obravnava in sklepanje o predlogu sklepa, s 'katerim SR Slovenija 
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in 1965 iz sklada SR Slovenije za zidanje stanovanjskih hiš ter med- 
občinskih stanovanjskih skladov, namensko za gradnjo in odkup sta- 
novanj za republiške potrebe 122 
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11. Obravnava in sklepanje o statutu Združenega železniškega transport- 
nega podjetja Lijubljana 122 
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12. Obravnava statuta Splošne gospodarske banke 123 
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— obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o določitvi števila in izvo- 
litvi sodnikov porotnikov Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru 123 
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Viktor Zupančič . 123 
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Govornik: 
Viktor Zupančič 124 

— obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o razrešitvi sodnika okrož- 
nega sodišča v Kopru 125 
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Viktor Zupančič   125 
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1. Odobritev zapisnika 39. seje Republiškega zbora 135 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1966   135 

Govornik : 
Miloš Oprešnik  135 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasnem financiranju 
republiških potreb v prvem trimesečju 1967   138 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zaikona o uvedbi dodatnega davka 
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Mirko Jamar 139 
Stane Dolenc 141 
Ivan Ros   . .   142 
Rado Pušenjak 147 
Franc Gor ene , 149 
Mirko Jamar 150 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zagotovitvi dopolnilnih 
kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov .... 153 

Govornika: 

Mirko Jarnar 153 
Ivan Ros 157 

6. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o povračilu dela obresti 
uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma 157 

7. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o uporabi amortizacijskih 
sredstev delovnih organizacij določenih področij 157 

8. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o najvišji meji, do katere 
se sme določiti stopnja osnovnega prispevka za zdravstveno zavarova- 
nje delavcev    158 

Govorniki : 
Janez Japelj   158 
Majda Gaspari 162 
Janko Smole 162 

9. Obravnava to sklepanje o predlogu odloka o soglasju k določitvi stop- 
nje osnovnega prispevka za invalidsko in .pokojninsko zavarovanje ter 
prispevka za otroški dodatek 169 

10. Obravnava to sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 
sofinanciranje prve to druge faze prve etape graditve kliničnega cen- 
tra v Ljubljani    169 

11. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodnem prispevku za 
leto 1967    170 

Govornik: 
Inž. Lojze Blenkuš ' 170 

12. Obravnava to sklepanje o predlogu zakona o združitvi mariborskih 
občin  172 

Govornik: 
Dr. Branko Premrou 172 

13. Obravnava to sklepanje o predlogu zakona o pomoči družinskim čla- 
nom, katerih hranilec je v obvezni vojaški službi 173 

14. Obravnava to sklepanje o predlogu zakona o urejanju in oddajanju 
stavbnega zemljišča   173 
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Govorniki: 
Viktor Repič  173 
Milan Kristan _ 176 
Viktor Repič  176 

15. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča 177 

Govornika: 
Viktor Repič   177 
Dr. Josip Globevnik ...........   177 

16. Obravnava in sklepanje o statutu vodnega sklada SR Slovenije .... 178 

17. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine 179 

Govorniki : 
Sveto Kobal 179 
Inž. L/uoijan Krivec 183 
Inž. Veljko Križnik 184 
Inž. Nada Puppis 186 
Sveto Kobal 188 
Dr. Josip Globevnik 189 
Inž. Veljfco Križnik 189 
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Sveto Kobal , . 190 
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Sveto Kobal  191 
Inž. Veljko Križnik 191 

18. Obravnava in sklepanje, o predlogu zakona o varstvu pred naravnimi 
in drugimi hudimi nesrečami 191 

Govornik: 
Ferdo Šetrajčič 191 

19. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o predstavnikih družbenih 
skupnosti v svetih nekaterih zavodov s področja kulture, katerih usta- 
novitelj je SR Slovenija 193 

20. Obravnava in sklepanje o -predlogu priporočila za začasno financiranje 
strokovnega šolstva v SR Sloveniji v letu 1967   194 

Govorniki : 
Tomo Maitelanc 194 
Marija Mesarič 196 
Tomo Martelanc 197 
Drago Seliger   198 
Marija Mesarič 198 

21. Volitve in imenovanja: 

— imenovanje republiške volilne komisije za volitve poslancev Skup- 
ščine SR Slovenije   198 

VI 



Govornik: 
Viktor Zupančič !98 

— -obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi sodnikov okrož- 
nega sodišča v Ljubljani in sodnika pri okrožnem sodišču v Kopru 200 

Govornik : 
Viktor Zupančič 200 

— predlog za razrešitev podpredsednika Izvršnega sveta Bena Zu- 
pančiča  201 

Govornik : 
Viktor Zupančič 201 

22. Poslanska vprašanja  202 

Govornik: 
Sveto Kobal 202 

Gospodarski zbor 

36. seja — 27. decembra 1966 

Pred dnevnim redom: 

1. Odsotnost poslancev 204 

2. Sporočila pred določitvijo dnevnega reda 204 

3. Določitev dnevnega reda 204 

Dnevni red: 

1. Odobritev zapisnika 35. seje Gospodarskega zbora 205 

2. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o zagotovitvi dopolnilnih 
kreditnih sredstev za dokončanje elektroenergetskih objektov .... 205 

Govorniki: 

Inž. Viktor Kotnik 205 
Inž. Franc Tesovnik   209 
Inž. Vladimir Klavs 210 
Mirko Jamar 210 
Drago Dolinšek 212 
Inž. Franc Tesovnik   213 
Inž. Vladimir Klatvs 213 
Drago Dolinšek 213 
Inž. Viktor Kotnik 214 
Matko Kavtičnik 214, 215 
Drago Dolinšek 215 
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Riko Rižnar 215 
Inž. Ivan Arzenšek 216 
Dr. iinž. Drago Kolar 216 
Matko Kavtičnik  216 
Inž. Viktor Kotnik 217, 219 
Dr. Rastiko Močnik  219 
Riko Jerman  219 
Edo Komočar  221 
Stane Zupančič 221 

3. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o povračilu dela obresti 
uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma 222 

Govornik: 
Inž. Viktor Kotnik 222 

4. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodnem prispevku za 
leto 1967   223 

Govornika: 
Ermin Kržičnik  224, 225 
Inž. Ivan Arzenšek 225 

5. Obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ukrepih za pospeševanje 
živinoreje in zdravstvenem varstvu živine 226 
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— Toneta Florjančiča, poslanca Organizaeijsko-političnega zbora . . . 471. 
— Jožeta Kerta, poslanca Organizaeijsko-političnega zbora 471 

2. Poročilo o obravnavi materialnega poslovanja skladov zdravstvenega 
zavarovanja delavcev in zdravstvenih zavodov v letu 1966   472' 
— Poročilo odbora za delo in socialno zavarovanje ter odbora za zdrav- 

stvo in socialno politiko Republiškega zbora 477 

3. Predlog zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev 479 
Obrazložitev 479 
Amandma Izvršnega sveta 484 

Poročila: 
— zakonodajino^pravne komisije 485 
— odbora za delo in socialno zavarovanje in odbora za zdravstvo in 

socialno politiko RZ 485 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ .... 486 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ — do- 

datno poročilo  488 

4. Predlog odloka o načinu razpolaganja s sredstvi SR Slovenije za grad- 
njo osnovnih šol 489 
Obrazložitev  490* 
Amandma Izvršnega sveta .   490 

Poročila: 
— zakonodajno^pravne komisije   490 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov PKZ .... 492 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ 493 

5. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o zdravstvenem 
varstvu kmetov-borcev NOV in njihovih družinskih članov 493 
Obrazložitev 494 

Poročila: 
— zakonodajno-pravtne komisije . . . .' 495 
— odbora za zdravstvo in socialno politiko RZ 496 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ 496 

6. Predlog zakona o določitvi skrbniškega organa 497 
Obrazložitev ,   . 497 

Poročila: 
— odbora za zdravstvo in socialno politiko RZ 499 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ .... 50fr 
— zakonodajno-pravne komisije   500 

7. Predlog zakona o delovnih razmerjih delavcev, ki delajo pri zasebnih 
delodajalcih 500 
Obrazložitev     .   510 
Amandma Izvršnega sveta 513 

Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije   513 
— odbora za delo in socialno zavarovanje RZ 51T 
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— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ 522 
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno .poročilo 526 

8. Predlog zakona o prenosu obveznosti okrajev 526 
Obrazložitev   529 

Poročila: 
— zakonodajnoHpravne komisije 532 
— odbora za .proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 534 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ 536 

9. Predlog odloka o soglasju k statutu Združenega železniškega transport- 
nega podjetja Ljubljana ... -  536 

Poročila: 
— zakon odaj no-pravne komisije 536 
— odbora za organizacijsko-politična vprašanja RZ 536 
— odbora za .proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ 536 

10. Predlog stališč o zdravljenju v naravnih zdraviliščih v novih pogojih 
zdravstvenega zavarovanja  537 

Poročila: 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ ..... 539 
— začasnega odbora za proučitev problematike kopališko-klimatskega 

zdravljenja SZZ   539 

11. Poročilo o urejanju delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih orga- 
nizacij  541 

12. Predlog sklepov v zvezi s predlogi za rešitev nekaterih vprašanj ve- 
denjsko in osebnostno motenih otrok in mladine 544 

Poročilo: 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov OPZ .... 545 

13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1966   547 
Obrazložitev   . 548 
Predlog mnenja Prosvetno-kultumega zbora 554 

Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 555 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ 555 
— odbora za proučevanje zakonskih iin drugih predlogov PKZ . . . . 555 
— začasnega odbora za proučitev delovanja sistema financiranja druž- 

beno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ 555 

14. Predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v prvem 
trimesečju 1967   555 
Obrazložitev 555 
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Poročila: 
— zakonodaj no-pravne komisije . . .   556 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ 556 
— začasnega odbora za proučitev delovanja sistema financiranja druž- 

beno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ 556 

15. Predlog zakona o uvedbi dodatnega davka od prometa blaga na 
drobno in o uporabi sredstev iz tega davka 556 
Obrazložitev 557 
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— zakonodajno-pravne komisije 561 
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— začasnega odbora za proučitev delovanja sistema financiranja -druž- 

beno-političnih skupnosti in proračunske potrošnje OPZ 564 
— zakonodajno-prarvne komisije — dodatno poročilo 564 

16. Predlog zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokon- 
čanje elektroenergetskih objektov .   564 
Obrazložitev 566 

Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 570 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ 571 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ 572 
— zakonodajno-pravne komisije — dodatno poročilo 572 

17. Predlog zakona o povračilu dela obresti uporabnikom investicijskih 
kreditov na področju turizma 573 
Obrazložitev   573 

Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 574 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun RZ 574 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov GZ 574 

18. Predlog zakona o uporabi amortizacijskih sredstev delovnih organi- 
zacij določenih področij 575 
Obrazložitev 575 
Amandma Izvršnega sveta 575 

Poročila: 
— zakonodajno-pravne komisije 576 
— odbora za družbeni plan, finance in proračun Republiškega zbora . . 576 
— odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov SZZ 576 

19. Predlog zakona o najvišji meji, do katere se sme določiti stopnja 
osnovnega prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev 577 
— Predlog odloka o soglasju k določitvi stopnje osnovnega prispevka 

za invalidsko in pokojninsko zavarovanje ter prispevka za otroški 
dodatdk 577 

Obrazložitev 578 
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