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Začetek seje ob 12.05. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, člani republiškega 
zbora! Začenjam 51. sejo republiškega zbora. Tovariši inž. Srečko Klenovšek, 
inž. Marko Bule, inž. Zdenka Jurančič in inž. Andrej Marine so prosili, da jih 
opravičimo, ker so zadržani in ne morejo biti navzoči na seji. Ker ni prigovora, 
smatram, da so navedeni tovariši opravičeni. 

Za 51. sejo zbora ste prejeli v materialih tale predlog dnevnega reda: 
1. zapisnik 50. seje republiškega zbora; 
2. stanovanjsko gospodarstvo v pogojih izvajanja stanovanjske reforme; 
3. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za 

uporabo mestnega zemljišča; 
4. predlog drugega rebalansa finančnega načrta cestnega sklada za leto 1967; 
5. predog finančnega načrta cestnega sklada za leto 1968; 
6. predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu So- 

cialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967; 
7. predleg zakona o tpremembah zakona o prenosu obveznosti okrajev; 
8. volitve in imenovanja; 
9. poslanska vprašanja. 
Prosim tovariše, člane republiškega zbora, da se izjavijo ali so za tak 

dnevni red ali ne oziroma ali imajo kakšne dopolnilne predloge, ah spremembe. 
Ker ni nobenega predloga ah dopolnitve, štejem, da je tak dnevni red 

sprejet. 

Prehajam na 1. točko dnevnega reda, to je na zapisnik 50. seje 
republiškega zbora. 

Ali ima kdo kakšne pripombe ah predloge za spremembe in dopolnitve 
tega zapisnika? (Ne javi se nihče.) Ker nima nihče, štejem zapisnik 50. seje 
republiškega zbora za sprejet. 

Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, predlagam članom 
republiškega zbora, da skupaj z gospodarskim zborom obravnavamo in skle- 
pamo o 2., 3., 4. in 5. točki dnevnega reda. Ali se strinjate s takim predlogom? 
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(Da.) Ker ni ugovora, štejem, da je tak predlog sprejet. Pretrgujem sejo re- 
publiškega ztora in obveščam poslance, da bo skupno sejo vodil predsednik 
gospodarskega zbora tovariš Miran Goslar. 

Predsedujoči Miran Goslar: Za 2. točko ste prejeli naslednja gra- 
diva: akcijski prcgrem za realizacijo petletnega plana stanovanjske graditve 
v Sloveniji za otdobje 1966—1970, utemeljitev akcijskega programa za reali- 
zacijo družtenega plana stanovanjske graditve SR Slovenije, poročilo republi- 
škega sekretariata za urbanizem o izvajanju stanovanjske reforme in stano- 
vanjske izgradnje, skupno poročilo odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo 
in komunalne zadeve republiškega zbora in občasnega odbora za družbeno- 
ekonomske odnose gospodarskega zbora in prvi osnutek ugotovitev priporočil 
in sklepov. 

V republiškem zboru je gradivo obravnaval odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, v gospodarskem zboru pa občasni 
odbor za družbenoekonomske odnose. Skupno poročilo obeh odborov je pred- 
loženo. Poleg tega vam je bil danes predložen tudi dokončni osnutek ugotovitev 
priporočil in sklepov, ki naj bi jih sprejeli po razpravi. 

Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu na podlagi 109. člena začasnega 
poslovnika republiškega zbora in je kot predstavnik izvršnega sveta določen 
inž. Drago Lipič, republiški sekretar za urbanizem. 

Na sejo so bili povabljeni predstavniki mest Ljubljane, Maribora, Kranja, 
Celja, Kopra, Nove Gorice in Novega mesta, predstavnik kreditne banke in 
hranilnice Ljubljana, predstavnik podjetja »Dom« Ljubljana, predstavnik grad- 
benega centra Slovenije, Ljubljana in predstavniki stanovanjskih podjetij Kopra 
in Maribora. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta inž. Draga Lipiča, da da uvodno 
obrazložitev. 

Inž. Drago Lipič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da v 
uvodu v današnjo razpravo o pogojih izvajanja stanovanjske reforme opozorim 
na nekatere probleme, ki so značilni za sedanji razvoj stanovanjskega gospo- 
darstva. Le-ti zahtevajo program tekočih ukrepov in tudi ureditev nekaterih 
perečih načelnih vprašanj, za katere menimo, da jih je treba raziskati in ob 
izsledkih pozneje sprejeti tudi dokončna stališča. Prav ta bi morala biti tudi 
temeljna izhodišča naše nadaljnje politike v stanovanjskem gospodarstvu, 

Neposredni razlcgi, ki so vodili republiški sekretariat za urbanizem, da 
predloži Skupščini £R Slovenije pričujoče poročilo, so predvsem v tem, da je 
za nami dolcčeno obdobje stanovanjske in splošne gocpodanke reforme, zato 
obstaja nujna potreba, da gibanja in situacijo v tej dejavnosti posebej osvet- 
limo. Stanovanjska reforma se uveljavlja v življenju, vendar ne brez težav 
in novih spoznanj, za katere menimo, da jih je treba posebno proučevati. 
Splošna gibanja gospodarskega in družbenega ustvarjanja delujejo neugodno 
za nekatere komponente stanovanjske reforme, kar nas sili, da nujno pre- 
verimo odnose v stanovanjskem gospodarstvu in jih po potrebi tudi dcpolnimo. 
In končno, smo pred sprejemanjem smernic za nadaljnji gospodarski razvoj, 
kar brez dvoma narekuje potrebo, da tudi za stanovanjsko gospodarstvo sprej- 
memo določene ukrepe. 

Preden preidemo, na pojasnjevanje najvažnejših gibanj v stanovanjskem 
gospodarstvu, mi dovolite, da z nekaj besedami opozorim na osnovna izhodišča, 
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ki smo jih začrtali z resolucijo o nadaljnjem razvoju sistema stanovanjskega 
gospodarstva v aprilu leta 1965. To nam narekuje zahteva, da kompleksno 
spoznamo vse pojave sedanjih gibanj na tem področju, pri čemer rezultatov 
stanovanjske reforme ne moremo obravnavati z vidika parcialnih indikatorjev 
ter parcialnih problemov in pojavov. Le kompleksno odkrivanje vseh pojavov 
nam daje dovolj zanesljive kriterije za ocenjevanje sedanjega stanja in na 
njihovi osnovi sprejemanje odločitev za naše bodoče ravnanje. 

Z resolucijo smo si zastavili predvsem naslednja načela in cilje: 
Prvič. V stanovanjsko področje dosledno uvesti ekonomske odnose. Pri 

tem smo v nadaljnji konkretizaciji sprejeli načelo, da se stanarine približujejo 
temu postopno na ta način, da se subvencije do polnih stanarin zmanjšujejo 
od leta 1967 dalje, vsako leto za */4. Vse to z namenom, da se stanarine leta 
1970 približajo in tudi izravnajo s stroški stanovanja tistih občanov, ki si 
pridobivajo stanovanja po ekonomskih principih. S tem smo predvsem želeli 
realizirati eno izmed osnovnih načel, naj bodo stroški stanovanja oziroma 
ekonomska stanarina poglavitno merilo za opredelitev koristnika stanovanja, 
ali bo za svoje potrebe koristil najemno stanovanje, ali stanovanje, ki bo 
njegova lastnina. 

Drugič. Kreditiranje stanovanjske graditve se vključi v splošni kreditni 
mehanizem in s tem omogoči delovnim organizacijam ter občanom, da ob 
enakih pogojih koristijo kreditna sredstva. 

Tretjič. Ob prehajanju na stanarine, ki bodo zagotavljale tudi razširjeno 
reprodukcijo stanovanjskega fonda, še zadržati namenski stanovanjski prispevek 
za gradnjo in za subvencioniranje stanarin, vendar naj se odločanje o uporabi 
teh sredstev prepusti delovnim organizacijam. In končno, naj se poveča obseg 
stanovanjske graditve, hkrati pa bi prešli k racionalnejšim načinom graditve, 
predvsem h graditvi stanovanj za trg, ki naj bi bolj ustrezala potrebam kupca; 
ob tem naj bi tudi urbanistično politiko prilagajali objektivnim zmogljivostim 
tako družbe kot posameznika. 

Na ta način je vgrajen v stanovanjsko reformo princip, da sta stanovanje 
v družbeni lastnini in stanovanje v individualni zasebni lastnini, družbeno 
gledano, izenačena. Stanovanje je obravnavano kot blago dolgoročne indivi- 
dualne potrošnje, ki se kupuje in prodaja. Plačljivo je v obliki stanarine, pri 
najemniškem stanovanju, ali z odplačevanjem kredita pri lastniškem stano- 
vanju. Stanovanjska graditev mora biti torej pogojena z ekonomsko sposob- 
nostjo kupca stanovanja ali bodočega najemnika stanovanja, proizvodnja sta- 
novanj za tržišče pa mora postati dominantna oblika graditve stanovanj. 

Znotraj takšnih relacij in začrtane politike naj interesent praviloma sam 
skrbi za rešitev svojega stanovanjskega problema, pri čemer pa seveda računa 
tako na sodelovanje delovne organizacije kakor tudi družbe. Tako ustvarjeni 
odnosi morajo vplivati predvsem na strukturo in obseg stanovanjske graditve, 
na realno ceno stanovanja kot blaga dolgoročne potrošnje in strukturo osebne 
potrošnje. 

Pri oceni rezultatov, ki smo jih dosegli na področju stanovanjske reforme, 
ne moremo mimo dejstva, da je ta sestavni del naše splošne gospodarske in 
družbene reforme. Zato so lahko rezultati stanovanjske reforme na eni strani 
odsev doseženega gospodarskega razvoja; lahko celo rečemo, da gospodarska 
reforma podpira in spodbuja uveljavljanje ekonomskih principov v stanovanj- 
skem gospodarstvu, torej mu je neposredna podlaga. Na drugi strani pa se 
zaostreni tržni pogoji, ki jih prinaša ah odkriva gospodarska reforma, odražajo 
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tudi v samem stanovanjskem gospodarstvu. Bilo bi iluzorno pričakovati, da 
bomo koncepcijo stanovanjske reforme ustvarili neodvisno od gospodarskih 
gibanj, kjer se srečujemo s problemi, kot so pomanjkanje obratnih sredstev, 
pomanjkanje sredstev izplačevanja osebnih dohodkov ipd. Drugače povedano, 
da ne moremo reševati družbenega in osebnega standarda zaposenih ob sočas- 
nem vprašanju likvidnosti ah nadaljnjega obstoja delovne organizacije. 

Sistemske spremembe, ki jih je prinesla stanovanjska reforma, niso bile 
samo materialnega značaja, marveč so imele tudi velik družbeno-politični po- 
men. S tako porazdelitvijo narodnega dohodka, ko preide stanovanje iz splošne 
potrošnje v osebno, se v osnovi menja tudi vloga družbe v stanovanjski 
politiki. Vendar še niso povsem izbrisani ostanki starega, v bistvu administra- 
tivnega pojmovanja stanovanjskega gospodarstva. Stara miselnost je še vedno 
prisotna skoraj pri vseh dejavnikih stanovanjskega gospodarstva, Tako upo- 
rabnik stanovanja ali kupec ni mogel v večji meri uveljaviti svoje vloge tudi 
takrat, kadar je bil objektivno sposoben, da tako funkcijo lahko opravi. 

Stanovanjsko reformo smo v njenem začetku zasnovali na dveh pomembnih 
izhodiščnih postavkah: Prvič, na planiranem porastu osebnih dohodkov, in dru- 
gič, na stabilizaciji cen stanovanjske graditve. V takšnih pogojih bi članarina 
za obdobje do leta 1970 zagotavljala ne samo povečanje sredstev za vzdrževanje 
obstoječega stanovanjskega sklada, temveč tudi ustrezno akumulacijo sredstev 
pri stanovanjskih podjetjih za razširjeno reprodukcijo. Stalno naraščanje oseb- 
nih dohodkov naj bi omogočilo prelivanje vedno večjega dela stroškov stano- 
vanja v osebno potrošnjo. 

V dosedanjem razvoju stanovanjske reforme smo realizirah le eno od 
omenjenih izhodišč. Zvišani so bili osebni dohodki tako, da smo prvega januarja 
tekočega leta ustrezen delež stanarine prenesli v breme stanovalcev in zmanj- 
šali delež subvencije. Hkrati smo za enak delež povečali sredstva delovnih 
organizacij za potrebe stanovanjske graditve. Narasli pa so tudi nominalni 
osebni dohodki, zato je ostala udeležba stanarine v družbenem proračunu tudi 
v letu 1967 v primerjavi s prejšnjim letom, brez bistvenih sprememb; v štiri- 
članskem družinskem proračunu znaša pri poprečnih osebnih dohodkih vsega 
5 %. Pri tem je treba opozoriti, da je bil delež za stanarino v prav taki družini, 
ob začetku stanovanjske reforme leta 1965 5,9 % družinskega proračuna. 

Predloženo poročilo nazorno kaže, da predvidevanja o stabilizaciji cen na 
stanovanjskem področju nismo uresničili. Cene stanovanj niso narasle samo 
v višini, ki so jo pogojevala splošna gospodarska gibanja, temveč so narasla 
do danes v poprečju približno za 50 %, za vso republiko Slovenijo. Takšna 
rast cene stanovanj, pri čemer se ne želim spuščati niti v analizo niti v vzroke 
tega naraščanja, je imela veliko negativnih posledic. Predvsem se je zmanjšal 
fizični obseg novih gradenj, zmanjšala se je ekonomska sposobnost stanovanj- 
skih podjetij pri vzdrževanju obstoječih stanovanj, s tem se je še bolj zmanjšala 
njihova sposobnost v razširjeni reprodukciji. In ne nazadnje, stanovanjska pod- 
jetja niso dovolj stimulirana za novogradnje, ker so stanarine limitirane tudi 
pri novih zgradbah na raven gradbenih stroškov iz decembra 1964. V takem 
naraščanju cen tudi interes občanov za organizirano stanovanjsko varčevanje 
ni dovolj stimuliran. 

Vse razprave o predloženem poročilu so močno poudarjale problem sta- 
narin. Funkcija stanarine v našem stanovanjskem gospodarstvu, tako kot smo 
jo začrtali v smernicah reforme, še ni popolna in je načela vrsto novih vprašanj 
in dilem, ki jim bo treba najti ustrezne odgovore. 
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Uvodoma želim opozoriti na probleme, za katere pa menim, da jih je treba 
skrbno in vsestransko proučiti in jih nato predložiti v obravnavo in odločanje 
republiški skupščini. 

Na sedanji stopnji razvoja stanovanjskega gospodarstva obravnavamo sta- 
narino pretežno še iz socialnih aspektov, medtem ko smo na področju pridobi- 
vanja stanovanj z nakupom že uveljavili tržno-ekonomska načela. Za takšno 
pojmovanje obstajajo tudi objektivni pogoji, saj smo v dosedanjem razvoju 
reforme prav v stanarini zadržali še močno intervencijo družbe, ki se kaže 
v subvencioniranem deležu stanarine. Zato bo tudi proces prilaganja ekonom- 
skim stanarinam najdaljši in bo tudi najtežje uresničiti princip, da naj pred- 
vsem ekonomska stanarina omogoča uporabniku opredelitev, ali bo koristil 
najemno stanovanje ah lastninsko stanovanje. 

Stanovanjsko reformo smo začeli izvajati s tako imenovanimi revalorizi- 
ranimi stanarinami. V tem postopku so bile stanarine izenačene na osnovi vred- 
nosti revaloriziranega stanovanjskega sklada. Občinske skupščine so v naši 
republiki določale višino polne stanarine v razponu od 3,15 do 4% revalori- 
zirane vrednosti stanovanj. Zaradi povečanih cen stanovanj po letu 1965 imamo 
zopet opraviti z razvrednotenjem stanovanjskega sklada. To velja tako za sta- 
novanja zgrajena pred letom 1965, kot tudi za novejše zgradbe. Z željo, da vsaj 
do določene mere ublažijo dezinvestiranost stanovanjskega fonda, predlagajo 
nekatera stanovanjska podjetja in tudi občinske skupščine, da se stanarine 
v skladu, ki ga šele dajejo v uporabo, oblikujejo na osnovi nabavne cene 
oziroma gradbene vrednosti stanovanja. Težnje te vrste pa vodijo ponovno 
k nastajanju tako imenovanih »-dvojnih« stanarin, to je, neenakih stanarin za 
enaka ali vsaj približno enaka stanovanja. Po sedanjih pozitivnih predpisih pa 
so dvojne stanarine izključene. S tem želim opozoriti, da je neposredno vezanje 
gradbene cene stanovanja na stanarino odraz starega administrativnega vodenja 
stanovanjskega gospodarstva. Ni dvoma, da je gradbena cena stanovanja eden 
od bistvenih elementov stanarine, ne more pa biti edini kriterij. Tudi v stano- 
vanjskem gospodarstvu se morajo uveljaviti principi, da kupuje stanovanjsko 
podjetje ah katerikoli drugi kupec stanovanje čim ceneje, s čimvečjo kvaliteto 
ter da uporabnik plačuje stanarino v odvisnosti od ugodnosti, ki mu jih določeno 
stanovanje nudi. Posledica sedanjega neskladja med ceno stanovanja in ve- 
ljavno stanarino predvsem v novih stanovanjih, pa tudi v tistih izpred leta 
1965, je nenehno zmanjševanje akumulativnosti vsega stanovanjskega gospo- 
darstva. Zato tudi diferenciacija stanarin glede na gradbeno vrednost problema 
stanarin ne rešuje. Potrebna je temeljita strokovna obdelava celotnega stanja; 
v bližnji prihodnosti pa se moramo odločiti, kako in v kakšnem obdobju in 
v kakšnih odnosih bomo izvršili revalorizacijo stanovanj. Pri tem pa je nujno 
proučiti, v kakšni odvisnosti in razmerju naj bo revalorizacija do družinskih 
proračunov. 

To pa ne pomeni, da ne opravimo nikakršnih diferenciacij v zvezi s kva- 
liteto stanovanj. V praksi do danes nimamo primerov, ali pa je njihovo število 
zelo majhno, da bi stanovanjska podjetja oddajala stanovanja višje kvalitete, 
bolje opremljenosti in večjega standarda prek tako imenovanega načina svo- 
bodnega dogovarjanja stanarin. Vse okoliščine, ki sem jih omenil do sedaj, 
zelo jasno govorijo v prid tezi, da je treba zavrniti težnje, da v letu 1968 ne bi 
ustrezno povečali stanarine. 

Sistem stanovanjskega gospodarstva izhaja iz postavke, da bodo dohodki 
od stanarine stanovanjskim podjetjem kakor tudi stanovanjskim enotam pri 
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delovnih organizacijah zadovoljevali in pokrivah potrebe po kvalitetnejšem 
vzdrževanju stanovanjskega sklada, zagotavljali zamenjavo že amortiziranih 
stanovanj in da bodo ustvarili tolikšno akumulacijo, da se bodo stanovanjska 
podjetja intenzivneje vključila v razširjeno reprodukcijo. Podatki za leto 1966 
in tudi za leto 1967 kažejo, da se takšna globalna delitev stanarin ne ustvarja 
in to predvsem zaradi nizkih stanarin in zaradi večjih stroškov pri vzdrževanju 
stanovanjskega sklada. V letu 1966 je npr. le 10 % od celotnega dohodka sta- 
novanjskih podjetij ostalo za novogradnje. Razumljivo je sicer, da so namenila 
stanovanjska podjetja dokajšen del sredstev za investicijsko vzdrževanje, pred- 
vsem zato, ker je bil stanovanjski sklad družbenega sektorja v preteklosti 
slabo vzdrževan. Stanovanjska podjetja tudi niso zainteresirana in niti eko- 
nomsko stimulirana, da pri sedanjih stanarinah najemajo bančne kredite in 
tako povečujejo svoj stanovanjski sklad, pri čemer je očitno, da je le stanarina 
vir dohodkov, s katerim odplačujejo anuitete in opravljajo vsa druga vzdrže- 
valna dela. 

Takšne razmere slabša v praksi tudi ne dovolj jasna funkcija amortizacije. 
Čeprav je po našem mnenju edino normalno, da je amortizacija dohodek orga- 
nizacije, ki skrbi za vzdrževanje in nadomestitev stanovanj, uporabljajo amor- 
tizacijo marsikje samo za odplačevanje anuitet. Iz stanovanjskega gospodarstva 
se izločajo na ta način precejšnja sredstva, njihov izpad pa zopet bremeni 
stanarino. 

Nadalje bi se rad dotaknil še nekaterih okoliščin, ki so tesno povezane 
s problematiko stanarin. V času uvajanja stanovanjske reforme je bila močno 
prisotna tudi misel, da postaja družbeni stanovanjski sklad nepotreben in da 
je na določeni stopnji celo zavora stanovanjskemu gospodarstvu ob izenačeva- 
nju pogojev za pridobivanje stanovanj družbenega in privatnega sektorja. Znani 
so primeri, da so nekatere delovne organizacije v tem času celo razprodale 
stanovanjski sklad. Mislim, da je bil eden od osnovnih razlogov za takšno 
usmeritev v neekonomskih stanarinah. Stanarina, takrat še predvsem socialna 
kategorija, ni pokrivala obveznosti, ki jih je imel investitor do takšnega sta- 
novanja. 

Danes, ko zopet nastaja večja razlika med stanarino in stroški za stano- 
vanje, so oživele težnje in tudi predlogi nekaterih občinskih skupščin o raz- 
prodaji stanovanjskega sklada v družbenem sektorju. Ne da bi se spuščal 
v podrobno oceno enega ah drugega predloga, je destvo, da bodo takšne ten- 
dence prisotne vse dotlej, dokler stanarina ne bo imela tiste vloge, ki smo jo 
z resolucijo o stanovanjskem gospodarstvu določili. 

Za družbo je vsekakor interesantno in koristno, da ima določen stanovanj- 
ski sklad, prek katerega lahko izpolnjuje tudi del svoje splošne politike, nikakor 
pa ta intervencija ne more iti v škodo družbe kot celote. 

Dveletno obdobje uresničevanja stanovanjske reforme nas opozarja in nam 
narekuje potrebo, da začnemo temeljito proučevati problem, kako urediti sub- 
vencioniranje tako imenovanih socialno ogroženih občanov oziroma, kako jim, 
kot se v praksi uveljavlja tudi naziv, zagotoviti »socialno stanovanje« in po- 
dobno. Ob uvajanju ekonomskih principov v stanovanjsko gospodarstvo je to 
vprašanje vedno bolj pereče in zahteva tako družbeno kakor materialno rešitev. 
Dejstvo je, da nam danes ta nerešena vprašanja zamegljujejo jasnejšo usmeritev 
in zadržujejo ureditev sicer objektivno in materialno rešljivih vprašanj. Prva 
dilema se odpira že pri gradnji stanovanj. Imamo zagovornike tako imenovanih 
socialnih stanovanj, kar naj bi bila cenejša, le minimalno higiensko in tehnično 
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opremljena stanovanja. Nasproti taki usmeritvi stoje zagovorniki nediferen- 
ciranosti v stanovanjskem skladu, družba pa naj občanom z nižjimi dohodki 
prek sistema subvencioniranja prispeva določen del k ekonomski stanarini. 

Menim, da s tem niti približno nismo opozorili na vse posledice, ki jih pri- 
našata omenjena predloga. Zelo pomembni so kriteriji, ki bi odločali o enem ali 
drugem načinu družbene pomoči. Tudi osebni dohodek ne more biti vodilni 
kriterij, ne da bi upoštevali število družinskih članov in podobno. 

Končno, kako uskladiti vsako, tudi družbeno pomoč v stanovanjskem go- 
spodarstvu z načelom našega družbenega sistema in delitve dohodka po delu. 
Problem je prisoten, njegova ustrezna rešitev je dokaj zahtevna, zato ga je 
treba pravilno dimenzionirati in njegovo uresničevanje začeti že pred letom 1970. 
Prosim oba zbora, da se zaenkrat zadovoljita s to informacijo in naložita stro- 
kovnim organom, da problem proučijo in v doglednem času predložijo skupščini 
ustrezne predloge za ureditev tega vprašanja. 

V praksi je vzporedno z navedenim problemom zelo pogosta tudi kritika 
uravnilovskega delovanja sedanjega sistema subvencioniranja stanarin. Sub- 
vencije so torej deležni vsi najemniki in čim dražje je stanovanje, tem večja 
je subvencija. Posebno krivična postane subvencija v primerih, ko najemnik 
stanovanja ne uporablja prostorov le za svoje potrebe, marveč jih za visoko 
odškodnino odstopa podnajemnikom. Odškodnina pogosto celo presega vred- 
nost mesečne stanarine. Kritika je sicer upravičena, v celoti pa je le ne moremo 
sprejeti, saj občani s sorazmerno višjimi dohodki prispevajo prek 4% stanovanj- 
skega prispevka tudi večji delež k subvencionirani stanarini, zato ne moremo 
govoriti o docela uravnilovskih težnjah. 

Poleg obravnavanih vidikov o vlogi stanarine je še mnogo drugih okoliščin, 
ki tako ali drugače delujejo v sistemu stanovanjske politike. Vse to nas zave- 
zuje, da se problema stanarine in njene funkcije lotimo z vso resnostjo in 
sproti predlagamo tudi najustreznejše rešitve. 

Tovarišice in tovariši poslanci! Rad bi se ustavil še pri drugem osrednjem 
vprašanju stanovanjskega gospodarstva, to je pri kreditiranju stanovanjske 
graditve, pri problematiki pridobivanja in graditve novih stanovanj. 

Sistem kreditiranja stanovanjske graditve deluje danes kot sestavni del 
splošnega kreditnega sistema, v njegovem sklopu pa so poslovne banke for- 
mirale namenska sredstva za stanovanjsko graditev. Viri teh sredstev so: pre- 
nesena sredstva ukinjenih stanovanjskih skladov, obvezni 4% delež, ki ga lahko 
dajejo v sklad skupne porabe delovne organizacije in drugi izplačevalci oseb- 
nih dohodkov za stanovanjsko graditev in subvencioniranje stanarin, privarče- 
vana in deponirana sredstva stanovanjskih interesentov ter tudi prosta bančna 
sredstva. 

Nimamo sicer na voljo celotnih podatkov o tem, koliko sredstev letno 
investiramo v stanovanjsko graditev, vendar nam podatki devetih mesecev do- 
voljujejo dokaj optimizma. Sredstva poslovnih bank in stanovanjskih podjetij 
so dosegla v devetih mesecih tega leta že raven sredstev lanskega leta. Pri tem 
niso všteta sredstva zasebnih graditeljev, ki gradijo z lastnimi sredstvi in niti 
tista, ki jih angažirajo gradbena podjetja, bodisi od posameznikov ali delovnih 
organizacij, v obeh primerih mimo bančnega mehanizma. Ta finančna sredstva 
so v novem sistemu graditve iz leta v leto večja in jih je treba na primeren 
način v bodoče evidentirati prek statistične službe. Obstaja samo groba ocena, 
da imamo danes v Sloveniji približno deset tisoč zasebnih graditeljev, pri ka- 
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terih niti 50 % celotne investicijske vsote za ta stanovanja ni pokritih z banč- 
nimi ali drugimi evidentiranimi sredstvi. 

Poslovne banke so v devetih mesecih letošnjega leta zbrale že okoli 380 mi- 
lijonov N dinarjev, z različnimi oblikami angažiranja, nasproti 373 in pol 
milijona N dinarjev v vsem lanskem letu. Realno je pričakovati, da bodo sred- 
stva narasla do konca leta na 500 milijonov N dinarjev in bodo tako presegla 
zastavljeni plan. Uspehi, ki so jih dosegle posamezne banke, upravičeno govorijo 
za to, da pri zbiranju sredstev še zdaleč nismo izčrpali vseh možnosti. Poglejmo 
nekatere konkretne podatke pri posameznih bankah. Privarčevani znesek na 
osnovi sklenjenih varčevalnih pogodb o namenskem varčevanju občanov je v 
ljubljanski kreditni banki in hranilnici do konca devetega meseca znašal 31,5 mi- 
lijona N dinarjev, mariborska banka pa je v enakem obdobju zbrala le 
2,6 milijona dinarjev. V istem obdobju je banka v Murski Soboti zbrala 
4,2 milijona N dinarjev. In še drug podatek: vplačana sredstva na osnovi skle- 
njenih pogodb z delovnimi in drugimi organizacijami o vezavi stanovanjskih 
sredstev dosežejo v ljubljanski banki v tem obdobju 47,8 milijona N dinarjev, 
v mariborski banki pa 26,7 milijona N dinarjev. Podatki zgovorno kažejo, 
da so uspehi poslovnih bank očitni predvsem tam in pri tistih virih, kjer so 
se banke bolj angažirale in so zbiranje sredstev tudi v okviru svoje poslovne 
politike primerno stimulirale. To se pravi, če bi dosegle vse banke pri namen- 
skem varčevanju sorazmerno enake razultate kot je to primer v Ljubljani in 
Murski Soboti, ali pri vezavi sredstev delovnih organizacij, namenjenih za sta- 
novanjsko graditev, kot je to primer v Mariboru, bi bilo za stanovanjsko go- 
spodarstvo na voljo veliko več sredstev. Spodbujajoč je tudi podatek o številu 
varčevalcev v Sloveniji. Individualnih varčevalcev je bilo v decembru 1966 
2900, konec septembra 1967 pa že 6877; od tega je v ljubljanski kreditni banki 
in hranilnici 4243 varčevalcev. 

Menimo, da je s sklepanjem pogodb z delovnimi organizacijami o vezavi 
sredstev mogoče doseči še dokaj večje uspehe. Podatki kažejo1, da se niti polo- 
vica vseh sredstev, namenjenih za stanovanjsko graditev, s katerimi razpo- 
lagajo delovne organizacije, ne uporablja za stanovanjsko ureditev. Delno po- 
gojuje to tudi možnost, da delovne organizacije lahko ta sredstva začasno 
uporabijo za pokrivanje drugih potreb. Dosti je delovnih organizacij, ki upo- 
rabljajo ta sredstva kot obratna, predvsem od maja letošnjega leta, ko je bilo 
v tem smislu objavljeno mnenje zveznega sekretariata za finance. 

Če bi želeli iz dosedanjega poslovanja bank predvsem v smislu zbiranja 
sredstev in vloge bank na področju stanovanjskega gospodarstva, izvajati za- 
ključek za nadaljnje angažiranje in usmerjanje njihove poslovne politike, bi 
lahko rekli naslednje: 

1. namensko varčevanje občanov mora postati še bolj kot doslej eden od 
stalnih načinov povečevanja obsega sredstev. Predvsem mora postati ta način 
stimulativen in privlačen za občane. Zlasti je treba stimulirati varčevanje na 
daljši rok, s čimer bi bila dana tudi možnost, da privarčevane vloge ohranijo 
realno vrednost in pridobe značaj dolgoročnih kreditnih sredstev; 

2. sredstva od obresti za dana posojila na stanovanjskem področju pred- 
stavljajo relativno visok dohodek poslovnih bank. Upravičena je zahteva, da 
preidejo ta sredstva po odbitku dejanskih stroškov banke kot namenska sred- 
stva v kreditni sklad banke; 

3. sistem kreditiranja stanovanjske graditve mora biti zasnovan na sta- 
bilnih virih sredstev, če naj opravlja funkcijo zbiranja tudi drugih sredstev. 
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Stabilni vir se nanaša v prvi vrsti na obvezni del stanovanjskega prispevka 
iz sklada skupne porabe. Poslovne banke morajo skrbeti, da zadržijo ta sred- 
stva s svojo integriteto, ker so> najbolj učinkovati za angažiranje drugih sred- 
stev v stanovanjski graditvi; 

4. pravilniki, ki so jih sprejemale poslovne banke in s katerimi so urejeni 
pogoji varčevanja in zbiranja sredstev, kakor tudi pogoji za pridobivanje kre- 
dita, So več ali manj usklajeni za vso republiko Slovenijo. Ni se nam sicer 
treba potegovati za večje izenačevanje teh pogojev, nujno pa se moramo iz- 
ogibati poslabševanju dosedanjih pogojev. To bi vzbudilo pri varčevalcih in 
drugih ponovno nezaupanje in diskreditiranje sedanjega sistema. 

Na področju razširjene reprodukcije je poleg kreditiranja in financiranja 
odločujoč dejavnik tudi proizvodnja stanovanj. Ob vstopu v obdobje stanovaj- 
ske reforme smo poudarjali, da se ustvarja razširjena reprodukcija lahko na 
več načinov, in sicer kot proizvodnja za tržišče, investitorska gradnja ah kot 
individualna graditev na organiziran način in v lastni režiji. Našteti načini 
dajejo lahko v določenih konkretnih okolnostih optimalne rezultate. 

Graditev za trg spremlja sicer vrsta okoliščin, ki zmanjšujejo njeno polno 
uveljavitev, kljub temu pa hitro raste obseg tovrstne gradnje. To potrjujejo 
tudi predloženi podatki o gibanjih v zadnjih letih. Prednosti sistema graditve 
za trg so predvsem tehnološke narave, ki vodijo k serijski graditvi, kar omogoča 
maksimalno mehanizacijo, uporabo industrijskih elementov in tako dalje. Poleg 
nekaterih objektivnih slabosti, kot so visoke cene gradbenega materiala, po- 
manjkanje obratnih sredstev, visoki stroški opremljanja zemljišč, pa zadržuje 
razvoj in dominantnost tovrstne graditve nestabilnost cen v današnjih razmerah. 

Pogodbe o prodaji ah graditvi stanovanj vsebujejo še vedno tako imeno- 
vano drsno skalo in na njeni osnovi se v času graditve povečujejo cene stano- 
vanja. Praviloma se vsa ta povečanja prenašajo na kupca. Kupec stanovanj, 
kakor tudi stanovanjska podjetja, se še niso uveljavili v smislu vloge, kakršno 
jim je namenila stanovanjska reforma. Nasproti proizvajalcu stanovanj še ne 
stoje partnerji, ki bi s svojimi večjimi sredstvi lahko vplivali in tudi diktirah 
kvaliteto, strukturo ter dinamiko graditve, in ki bi v danih pogojih delovali 
na stabilizacijo cen. 

Dosedanje naraščanje cen stanovanjem na tržišču zmanjšuje učinkovitost 
družbenih vlaganj in deluje na zmanjševanje obsega stanovanjske graditve. 
Nestabilnost cen povzroča tudi premajhna ponudba stanovanj, neorganiziranost 
kupcev, številna manjša gradbišča in ne nazadnje slaba zemljiška politika ter 
v zvezi z njo zamudno in predrago komunalno opremljanje zemljišč. Ob po- 
manjkanju kreditnih sredstev za tako opremljanje zemljišč se celotni komu- 
nalni stroški neupravičeno prenašajo v ceno stanovanja. 

Kakor vidimo, in v vsakodnevni praksi lahko najdemo še vrsto problemov, 
se odnosi na tržišču medsebojno prepletajo, marsikje so v verižni povezanosti, 
pri čemer nam zaostrujejo problematiko še nedodelani koncepti političnega in 
ekonomskega usmerjanja. V pogojih, ko s sredstvi za stanovanjsko gospodar- 
stvo razpolagajo samoupravne organizacije, je nujno, da občinske skupščine 
koordinirano vodijo in v praksi tudi sprejemajo kompleksne programe stano- 
vanjsko komunalne graditve, v katerih naj se optimalno usklajujejo urbani- 
stične rešitve z možnostmi in hotenji nosilcev sredstev in potencialnih potroš- 
nikov stanovanj. Menimo, da je akcijski program, ki ga je izdelal republiški 
odbor za koordinacijo stanovanjske graditve, prvi poskus, na kakšen način 
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angažirati v integriranem stanovanjskem gospodarstvu vse dejavnike, ki lahko 
prispevajo največji delež k bolj smotrni racionalizaciji, ustrezno sedanjim raz- 
meram. Akcijski program po svoji vsebini ni samo akcija in koordinacija, tem- 
več je tudi znanstveno-raziskovalni projekt na tem področju našega gospodar- 
stva. Sprejele so ga vse organizacije in znanstveno-raziskovalne institucije, ka- 
kor tudi druge organizacije, ki so vključene v koordinacijo. Res je, da program 
nikomur že vnaprej ne zagotavlja »planske eksistence«, ne zagotavlja prodaje 
gradbenega materiala, ne zagotavlja proizvajalcu finančnih sredstev, niti pro- 
dajalcu tržišča; v svoji celovitosti pa vsekakor vodi vsakega dejavnika stano- 
vanjske graditve ob njegovem optimalnem angažiranju k večji perspektivi in 
daje njegovi poslovni politiki zadostno orientacijo. Delovne organizacije, ki se 
še niso docela otresle administrativno-planskega usmerjanja stanovanjske gra- 
ditve, ne vidijo v akcijskem programu prednosti, ki jih daje tak način ko- 
ordinacije; vsa prizadevanja pa bi morala usmeriti v njegovo stalno izpopol- 
njevanje. 

S predložitvijo akcijskega programa želimo skupščino seznaniti z njegovo 
vsebino in s prizadevanji vseh dejavnikov koordinacije, hkrati pa želimo, da 
ga skupščina podpre v zaključkih, ki jih bo sprejela na današnjem zasedanju. 
Na ta način bo dobilo tudi priporočilo, ki ga dajemo občinskim skupščinam 
glede sprejemanja letnih in večletnih planov za razvoj stanovanjskega gospo- 
darstva, v akcijskem programu tudi praktična izhodišča. 

Še nekaj besed o individualni graditvi. V spremenjenih pogojih stanovanj- 
skega gospodarstva raste pomen graditve družinskih stanovanjskih hiš. Običajno 
ta zvrst graditve ni bila dovolj usmerjena. Odsotnost koncepcija o izenačeva- 
nju družbenega stanovanja s stanovanjem v osebni lastnini pogojuje nejasna 
stališča do stanovanja v družinski hiši. Logična posledica takega gledanja je, 
da tudi v urbanistični politiki občinskih skupščin nismo čutili iniciative najti 
za graditev tovrstne gradnje ustrezno racionalno rešitev. Mislim, da je pred- 
vsem treba zavreči pojmovanje o neprikladnosti individualne družinske graditve 
v mestnih naseljih, prav tako pa je nesprejemljivo obravnavanje te graditve 
v smislu socialne politike, prikladne za reševanje najtežjih stanovanjskih proble- 
mov. Ko odrejamo tej vrsti graditve ustrezen prostor v urbanističnem pro- 
gramiranju, se mora le-ta v celoti podrediti konceptom urejanja mestnih naselij. 
V praksi jo je treba organizirano projektirati in realizirati; posegali naj bi po 
racionalnih obhkah graditve, ki so že znane, kot so vrstne hiše, hiše grozdi in 
podobno. Mestne občine morajo pri individualni graditvi imeti pred očmi 
racionalno koriščenje gradbenega zemljišča. Predimenzionirana individualna 
graditev v bližnjih mestnih območjih predstavlja lahko neracionalno širjenje 
naselja in mnogokrat tudi nerešljiv problem sodobne urbanizacije. Individualno 
zidavo moramo glede pogojev graditve in stroškov komunalnega opremljanja 
izenačiti z blokovno zidavo in ji ekonomsko ne dovoljevati navidezno boljše 
pogoje, to je ne dovoljevati, da ostanejo brez komunalne opremljenosti, ki 
pa jo pozneje mnogokrat urejamo na stroške družbene skupnosti. 

Tovarišice in tovariši poslanci! V uvodu sem skušal opozoriti na eni strani 
na neurejene probleme, katerih delovanje smo začutili ob ustvarjanju stano- 
vanjske reforme, na drugi strani pa pokazati na rezultate, ki dajejo čutiti 
ustrezno smer reforme v stanovanjskem gospodarstvu. Današnja razprava in 
zaključki bodo za nadaljnje usmerjanje stanovanjske politike izredno koristni, 
zato prosimo oba zbora, da na osnovi kritičnih stališč o dosedanjem izvajanju 
priporočila začrtata pomembne smernice vsem, ki delamo na tem področju. 
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Predsedujoči Miran Goslar: Pričenjam razpravo. K razpravi so po- 
vabljeni tudi gostje. Želijo morda besedo predstavniki obeh odborov, to se pravi 
odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega 
zbora in začasnega odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. 
Besedo ima tovariš Vlado Črne, predsednik odbora za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve republiškega zbora. 

Vlado Crne: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko sta odbora za urbani- 
zem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega zbora in odbor 
za družkencekcncirske odnose gospodarskega zbora na skupni seji dne 
23. 11. 1967 razpravljala o poročilu o vprašanjih stanovanjske reforme in sta- 
novanjske graditve ter o akcijskem programu za realizacijo družbenega plana 
stanovanjske graditve v Socialistični republiki Sloveniji, ki ga je skupščini pred- 
ložil republiški sekretariat za urbanizem, sta predvsem hotela ugotovitirkako se 
naloge nakazane v resoluciji o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva 
izvajajo in kakšni so dosedanji uspehi, kakšna vsebinska, finančna, organi- 
zacijsko-tehniena in druga vprašanja so v praksi pomanjkljivo rešena in kaj 
je potrebno še ukreniti, da se bo stanovanjsko gospodarstvo hitreje prilagajalo 
družbenoekonomskemu razvoju in da se bo zagotovila pospešena stanovanjska 
graditev ter še bolj smotrno gospodarjenje s stanovanjskim fondom. Razprave 
v odborih in ugotovitve v razgovorih s predstavniki občinskih skupščin in 
delovnih organizacij, ki se ukvarjajo s stanovanjskim gospodarstvom, so po- 
kazale, da je stanovanjska reforma povzročila velike spremembe na stano- 
vanjskem tržišču, vendar bodo spremembe zahtevale daljši proces prilagajanja, 
ker so vsi udeleženci v stanovanjsko-komunalnem gospodarstvu postavljeni v 
nov položaj s spremenjenimi vlogami, nalogami in interesi. Proces prilagoje- 
vanja naj bi bil zaključen do leta 1970, ko se bodo uveljavile polne stanarine, 
ko bodo prenehale subvencije in ko bo stanarina postala glavni instrument 
reprodukcije stanovanjskega prostora. 

Proučevanje tega področja in ugotovitve kažejo, da so se v tem preobli- 
kovanju, ko stanovanje dobiva značaj osebne potrošnje dolgoročne narave, že 
pokazali določeni uspehi. Stanovanjsko varčevanje je znatno porastlo, uveljav- 
lja se gradnja takšnih stanovanj, ki se približujejo zahtevam in plačilni zmog- 
ljivosti kupcev, začelo se je oblikovati stanovanjsko tržišče, na katerega imajo 
kupci vse večji vpliv, podani so organizacijski, vsebinski in drugi pogoji za 
uveljavljanje pravic stanovalcev pri upravljanju s stanovanjskimi hišami. 
Skratka, z ustanovitvijo organizacij za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami 
v družbeni lastnini je cklikovan organizacijski mehanizem za kompleksno go- 
spodarjenje s stanovanjskimi hišami. Vse te procese pa zavirajo še najrazličnejše 
težave organizcijsko-tehnične in zakonodaj no-pravne narave. Tako bi stanarina 
morala vsebovati v novem sistemu tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo. 
Porast cen za kvadratni meter stanovanjske površine v zadnjih letih pa je 
povzročil, da stanarina komaj zadostuje za enostavno reprodukcijo. Amortiza- 
cija je po zakonskih predpisih dohodek stanovanjskega podjetja. Ob uveljav- 
ljanju stanovanjske reforme je bilo sprejeto stališče, da bodo s sredstvi amorti- 
zacije gospodarila le stanovanjska podjetja, ki naj jih angažirajo za reprodukcijo 
stanovanjskega prostora. Praksa pa kaže, da v nekaterih primerih stanovanjska 
podjetja vračajo amortizacijo vlagateljem, ki jo uporabljajo deloma za odplačilo 
anuitet, deloma pa jo uporabljajo tudi za obratna sredstva in za kritje drugih 
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potreb. Znaten del teh stanovanjskih sredstev, ki naj bi postala osnova za 
reprodukcijo stanovanjskega prostora, se torej preliva na druga področja. 

Število stanovanjskih podjetij in enot za gospodarjenje s stanovanjskim 
skladom je še vedno preveliko in ni v skladu z zahtevo, da naj se sredstva 
stanarin prelivajo med novejšim in starim dezinvestiranim stanovanjskim skla- 
dom. Enote za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, ki so jih ustanovila po- 
samezna podjetja, gospodarijo praviloma z novejšim stanovanjskim skladom, 
dočim je starejši stanovanjski sklad prepuščen v gospodarjenje občinskim sta- 
novanjskim podjetjem. 

Etažna lastnina še ni definitivno z zakonom urejena. Pravice in dolžnosti 
etažnih lastnikov niso precizirane, zemljiško-knjižni vpisi niso možni, razme- 
jitev stroškov na tekoče in investicijsko vzdrževanje hiše med etažnim lastnikom 
in stanovanjskim podjetjem je prepuščeno odločitvam stanovanjskega podjetja. 
Takšno neurejeno stanje ima tudi za posledico, da se pričakovalci za stanovanja 
raje odločajo za individualno gradnjo kot za nakup stanovanj v bloku. 

Poslovne banke so prevzele sredstva ukinjenih stanovanjskih skladov, s 
čimer jim je bila dana materialna osnova za uveljavljanje bančnega mehanizma 
v financiranju stanovanjske izgradnje. Vendar pa se ta sredstva ne vračajo 
v celoti v stanovanjsko področje. Obresti od vrnjenih anuitet so namreč dohodek 
poslovnih bank in je ponovni plasma teh sredstev odvisen od odločitev bančnih 
organov. Ker pa banke dosegajo na drugih področjih višjo obrestno mero, 
praviloma plasirajo ta sredstva izven stanovanjske sfere. 

Selektivna politika bank pri kreditiranju stanovanjske graditve še ni prišla 
dovolj do izraza, ker je dosedanji sistem varčevanja, pridobivanja in delitve 
finančnih sredstev zasnovan še v glavnem na bančno-tehničnih kriterijih. 

Pogoji za dolgoročno kreditno politiko in za regresirane obrestne mere, 
kot to predvideva resolucija, še niso izpolnjeni. To povzroča, da še ni oblikovan 
stimulativnejši sistem varčevanja, ki naj ohrani realno vrednost varčevalnih 
vlog in ki naj stimulira banke, da bi tudi druga svoja sredstva plasirala v 
stanovanjsko gospodarstvo. 

Stanovanjski prispevek, s katerim razpolagajo delovne in druge organi- 
zacije, izgublja na svoji pomembnosti, saj se uporablja tudi za obratna sredstva, 
s čimer se rešujejo trenutne gospodarske in finančne težave delovnih organizacij. 
Iz istih razlogov je tudi angažiranje drugih sredstev iz skladov skupne porabe 
daleč pod predvidevanji. V želji, da delovne in druge organizacije rešujejo 
stanovanjske probleme svojih delavcev v čimvečjem številu, drobijo namenska 
sredstva in dodeljujejo kredite v manjših zneskih. Tudi to je eden izmed 
vzrokov, da je neorganizirana individualna stanovanjska graditev v porastu. 

Med problemi omenjam tudi dejstvo, da se stanovanjski prispevek od 
invalidnin in pokojnin, ki se zbira pri republiškem zavodu za socialno zava- 
rovanje, često uporablja nenamensko. Komisije dodeljujejo ta sredstva tudi za 
stanovanjsko opremo in modernizacijo že zgrajenih stanovanj, ne pa za organi- 
zirano reševanje stanovanjskih problemov invalidov in upokojencev. Razen tega 
se zaradi trenutnih finančnih težav na področju socialnega zavarovanja ta 
sredstva uporabljajo tudi za izplačilo pokojnin. 

Znatna neporabljena sredstva stanovanjskih podjetij so večkrat neizkori- 
ščena, ker jih ta ne vežejo pri poslovnih bankah. Vse to kaže, da že ni prišlo 
do prvega poslovnega sodelovanja med poslovnimi bankami in stanovanjskimi 
podjetji. Stanovanjska podjetja, ki so se sicer organizacijsko utrdila, opozarjajo 
na nekatera nerazčiščena vprašanja pri delovanju samoupravnega mehanizma. 



51. seja 15 

Pravice in dolžnosti posameznih samoupravnih organov še niso vedno dovolj 
opredeljene, kar je tudi vzrok za nesoglasja med hišnimi sveti in stanovanjskimi 
podjetji. V enotah za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami pa samoupravni 
mehanizem še ni zaživel, saj stanovalci v teh hišah nimajo možnosti samo- 
upravnega udejstvovanja pri upravljanju s stanovanjskimi hišami. 

Premalo se posveča pozornosti preskrbi stanovanj za socialno šibke občane, 
ki nimajo možnosti, da bi si z lastnimi sredstvi zagotovili stanovanja. Prav tako 
bo za te občane problem plačevanje stanarine takrat, ko bodo te v celoti postale 
ekonomske. 

Pomanjkanje urbanistične dokumentacije in nedosledno izvajanje novega 
sistema financiranja komunalnega gospodarstva imata za posledico izredno dolg 
postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja, zviševanje cene gradbenega zem- 
ljišča in komunalnega opremljanja, skratka, tako stanje zavira programiranje 
in načrtno izgradnjo naselij in povzroča razmah nedovoljene gradnje. Razvoj 
stanovanjske proizvodnje teži v ekstenzivno proizvodnjo, kar ilustrira đej.stvo, 
da se večina družinskih hiš gradi neorganizirano in v lastni režiji. Ekstenzivna 
proizvodnja pa je močno prisotna tudi v družbenem sektorju gradnje stanovanj, 
zlasti zaradi razpršenosti številnih gradbišč in neupoštevanja etapnosti gradnje. 

Nadzor nad gradnjo je še vedno pomanjkljiv in inšpekcijske službe niso 
dovolj učinkovite. Zaradi tega je treba nov stanovanjski sklad relativno hitro 
popravljati in so stroški za investicijsko vzdrževanje nesorazmerno visoki. 

Z navedenimi nerešenimi vprašanji se vsakodnevno srečujejo vse tiste 
organizacije, ki delajo na stanovanjskem področju. Zato pričakujejo, da bo 
skupščina sprejela takšne sklepe, ki bodo nakazali rešitev odprtih, vendar za 
normalizacijo razmer v stanovanjskem gospodarstvu važnih vprašanj in po- 
stavili pred odgovorne organe naloge, da prouče še nekatera druga sistemska 
vprašanja v zvezi s stanarino, subvencioniranjem in hitrejšo rastjo stanovanj- 
ske graditve. , 

Iz teh razlogov sta odbora smatrala za potrebno, da seznanita skupščino 
s to problematiko in da ji predložita v obravnavo in odločitev predlog ugoto- 
vitev, sklepov in priporočil, kako naj se odpravijo določene pomanjkljivosti 
v stanovanjskem gospodarstvu in katera vprašanja je potrebno proučiti, da 
bi se v tej gospodarski panogi uveljavila tista ekonomska načela, ki jih je 
predvidela resolucija o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva. 

Še enkrat želim poudariti, da s to razpravo o izvajanju stanovanjske re- 
forme ne moremo zaključiti z delom na tem področju, nasprotno, ta razprava 
in sprejeti sklepi ter priporočila morajo postati začetek organiziranega in si- 
stematičnega spremljanja stanovanjskega gospodarstva. 

Zelja obeh odborov je, da naj bi skupščina v bližnji bodočnosti spregovorila 
tudi o komunalnem gospodarstvu, kasneje pa ponovno o stanovanjskem gospo- 
darstvu, ko naj se pregleda izvajanje danes sprejetega skupščinskega doku- 
menta in ponovno analizira proces izvajanja stanovanjske reforme. 

Na koncu tovariši in tovarišice poslanci bi vas obvestil, da dokument, ki 
ste ga dobili danes na mizi, ni pretrpel bistvenih vsebintkih sprememb. Do- 
kument je samo usklajen s pravkar sprejetim novim skupščinskim poslovni- 
kom, zato mislim, da ni potrebno, da ga čitam. 

Fredsedujoči Miran Goslar: Želi morda besedo predstavnik odbora 
gospodarskega zbora. (Ne želi.) K besedi se je prijavil član izvršnega sveta 
tovariš Boris Vadnjal. 
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Boris Vadnjal: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V svojem prispevku želim omejiti se na osrednje vprašanje stanovanjske proble- 
matike. To je odnos posameznika in družbe do stanovanja, kakor tudi vprašanje 
limitiran j a stanarine in vprašanje lastništva stanovanja, kar je načel v svojem 
poročilu tudi že tovariš Lipič. 

Reforma je deklarirala stanovanje kot potrošno blago in mu tako opredelila 
temeljno družbenoekonomsko vsebino. Ta elementarni vsebinski moment mi 
pomeni izhodišče za to razpravo in se bom namenoma izognil in pustil vnemar 
tehnične, finančne, organizacijske in socialne probleme. Zavedam se, da je 
nesmotrno obravnavati le določen problem, ga iztrgati iz konteksta, toda vpra- 
šanje sistemske politično-ekonomske opredelitve stanovanja je tolikanj po- 
membno, da ga velja posebej naglasiti. Takoj na začetku moram reči, da nimam 
niti možnosti niti ambicij do kraja razčleniti blagovni odnos do stanovanja. 
Rad bi problem le osvetlil in spodbudil k razmišljanju. 

Do reforme v letu 1965 je v naši stanovanjski politiki dominirala družba. 
Stanovanje smo smatrali kot kolektivno dobrino, kar je impliciralo tudi pravico 
do stanovanja. Instrumenti so bili prilagojeni taki politiki, ki je omogočila 
investicijsko in javno odločanje na družbeni ravni in ki je stanovalca-potroš- 
nika spremenila v pasivnega partnerja. Pasivna vloga stanovalca pri repro- 
dukciji stanovanjskega sklada pa je nedvomno glavna značilnost naše pred- 
reformske stanovanjske politike. O vlogi stanovalca-potrošnika in o vlogi družbe 
v stanovanjski politiki pred reformo govorim zavoljo tega, da bi posebej pod- 
črtal bistveno razliko med odnosi od stanovanja pred in po reformi. Medtem 
ko je pred reformo obstajal le odnos med družbo in stanovanjem, kot kolek- 
tivno dobrino, pa je reforma spremenila to razmerje na odnos med posameznim 
potrošnikom in stanovanjem. Ta odnos je kvalitativno drugačen in ima povsem 
druge učinke. Stanovanje je danes v načelu in v bistvu blago individualne 
potrošnje in iz tega izhaja temeljno praktično vprašanje, kakšen je položaj 
posameznika in kakšna je vloga družbe v stanovanjskem kompleksu, v pogojih 
blagovnih odnosov. Ali preprosteje rečeno, če je stanovanje blago individualne 
osebne potrošnje in ne kolektivna družbena dobrina, kakšen odnos ima do tega 
blaga posameznik in kakšen družba. 

Odgovor na zastavljeno vprašanje vsebuje deloma naša dveletna praksa 
po letu 1965 oziroma po uveljavitvi reforme. Menim, da smo reformne spre- 
membe izvajali dokaj odločno. Tehnično zahtevne operacije, ki jih je naložila 
reformna zakonodaja, smo izvedli, ne da bi dopuščali dvome o njihovi kvaliteti. 
Vendar se vsiljuje dojem, da se kvalitetno novi družbeni ekonomski odnosi uve- 
ljavljajo prepočasi in da jih hrcmijo miselna bremena izpred reformnega časa. 
Stanovanje se, kakor vidimo, pojavlja kot blago le v ozkem tržnem krogu, 
zaradi še vedno šibke materialne osnove. Nedvomno, da je krog potencialnih 
potrošnikov, kupcev, v tej fazi preozek in da je njihova kupna moč prešibka, 
da bi se blagovna »manifestacija blaga« lahko odločneje izrazila. Jasno, da 
tu nastopajo še drugi momenti, ki pa po svoji teži ne terjajo, da jih v tem 
prispevku posebej omenjam. Razvidni so iz materiala republiškega sekretariata 
za urbanizem. Vzroki za relativno majhno kupno moč interesentov za stano- 
vanja so po moji sodbi zlasti tile: šilka materialna osnova celotne naše eko- 
nomike, ki jo v sedanjem obdobju spremljajo pojavi recesije, posebno v delov- 
nih organizacijah in v slabšem tehničnem, organizacijskem ali na splošno 
ekonomskem položaju. Drugič, kot kupci stanovanja nastopajo interesenti, ki 
so šele stopili v delovno razmerje in si šele formirajo družino. Fraviloma so, 
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kakor rečeno, njihovi osebni dohodki nižji in pogosto obremenjeni z začet- 
nimi stroški formiranja družine. Tretjič, tisti krog, ki razpolaga z višjimi 
osebnimi dohodki in ki si je že ustvaril eksistenčno osnovo, vsaj praviloma 
ni potencialni kupec stanovanja, ker ga že ima, oziroma ker uživa stanovanje 
kot nosilec stanovanjske pravice, ki je povezana z limitirano stanarino. Večini 
teh ljudi stanovanje ne pomeni življenjskega interesa. Njihovi interesi se kažejo 
na pridobivanju drugih dobrin dolgoročnega značaja kot so avtomobili, -vikendi 
in drugo. Četrtič. Kategorija limitirane stanarine sama po sebi onemogoča bla- 
govno izražanje stanovanja. Tudi po letu 1970 bo limitirana tako imenovana 
polna stanarina prej ovira kot ustrezna sistemska rešitev, če gledamo na sta- 
novanje kot na blago, ki se kupuje in prodaja. Pričakujem, da bo ta trditev 
naletela na opozicijo, toda to nasprotovanje je bržčas izraz pojmovanja, da 
je stanovanje pač družbena skrb. Vzrokov, ki ovirajo širšo blagovno manife- 
stacijo stanovanja, je mnogo, zdi pa se, da so našteti vzroki zelo v ospredju. 

V nadaljevanju diskusije želim zadržati se pri vprašanju limitiranja sta- 
narine. Ce je stanovanje blago individualne potrošnje, potem je kategorija 
limitirane stanarine v nasprotju z blagovno karakteristiko stanovanja. Ce se 
stanovanje pojavi na trgu kot blago, ki podleže vsem zakonitostim tržišča, 
potem se mora na trgu pojaviti tudi stanovanjska usluga kot blago, za katero 
plačujemo tržno najemnino. 

Sodim, da je v tem temeljni konflikt v naši stanovanjski ekonomiki. V 
prav absurdni luči se kaže pojav, da uživajo nosilci tako imenovane stano- 
vanjske pravice pravno zaščito, limitirano stanarino in subvencijo. Lahko 
trdimo, da je omejevanje višine stanarine, limitiranje, v protislovju z ekonom- 
sko opredelitvijo stanovanja in tudi stanovanjske usluge. Torej, stanovanje kot 
osebna lastnina in najemno stanovanje morata podleči zakonitostim trga in 
izražati razmerje med ponudbo in povpraševanjem. Limiti stanarine ustvarjajo 
privilegij za določen krog in tak privilegij je v toliko večjem nasprotju z 
objektivnimi družbenoekonomskimi normami, kolikor so družinski dohodki 
nosilcev stanovanjske pravice večji. Socialna diferenciacija, ki logično nastaja 
zaradi delitve po delu, se danes odraža na stanovanjskem področju v obratni 
sliki in učinku. Del prebivalstva z višjimi osebnimi dohodki in že ustvarjeno 
eksistenco uživa limitirano stanarino, subvencijo in pravno zaščito. Nasprotno 
pa del ljudi, ki ima nižje osebne dohodke in je brez ustreznega stanovanja 
oziroma si šele formira družino, lahko pridobi stanovanje predvsem na tržišču, 
ki podleže vsem zakonitostim stanovanjskega tržišča. Izhajam iz stališča, da 
je pridobivanje stanovanja prek stanovanjskega tržišča edina realna, perspek- 
tivna oblika naše stanovanjske politike, čeprav danes še poznamo oblike so- 
delovanja delovnih organizacij. Dosedanje razmišljanje bi lahko strnil v osnovno 
alternativo. Ali daje naši stanovanjski politiki in ekonomiki smer pretežno 
lastniško stanovanje ali najemno stanovanje. Prepričan sem, da zahteva sta- 
novanje kot blagovna kategorija odločnejšo orientacijo k lastniškemu stano- 
vanju in k postopni odpravi omejevanja višine stanarine. Stanarina bo morala 
v določenem procesu postati odškodnina za stanovanjsko uslugo, ki se pojavlja 
na stanovanjskem tržišču. 

V Sloveniji se na področju stanovanjske ekonomike že kažejo pojavi, ki 
v praksi potrjujejo usmerjenost k lastniškemu stanovanju, vendar pa realizacija 
lastniškega stanovanja poteka v krogu novih potrošnikov in v krogu nosilcev 
stanovanjske pravice, ki razpolagajo z večjim družinskim dohodkom in ku- 
pujejo stanovanje oziroma gradijo individualne stanovanjske hiše zaradi zbolj- 
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sanja svojega stanovanjskega standarda. Vmes pa obstoja velik krog ljudi, 
nosilcev stanovanjske pravice, ki jim boniteta, omejena stanarina, subvencija 
in pravna zaščita paralizirajo interes do lastniškega stanovanja. Zaradi tega 
je povsem logičen in umesten predlog, da je treba že v sedanjem obdobju 
pravno in strukturalno omogočiti nakup stanovanja vsem tistim nosilcem sta- 
novanjske pravice, ki jim družinski dohodek dopušča spremembo stanarine v 
anuiteto. 

Pri tem posebej naglašam, da ne predlagam vse splošne razprodaje druž- 
benega stanovanjskega fonda prek licitacije, temveč le realizacijo lastniškega 
interesa tam, kjer le ta obstaja ter, da se družbeni stanovanjski sklad s prodajo 
ne zmanjšuje, temveč le spremeni svojo naturalno obliko v denar. In ne samo 
to, s to operacijo povečujemo tudi sredstva za stanovanjsko graditev, ker bi 
kupci, sedanji nosilci stanovanjske pravice, plačevali razmeroma višjo anuiteto 
kot pa znaša stanarina in prispevali s tem ustrezno lastno udeležbo. 

Poudarjam, da si prodajo stanovanj zamišljam le kot možnost in ne kot 
prisiljevanje. Ta možnost se bo ustvarila, kolikor bo obstajal interes tako 
pri posamezniku, nosilcu stanovanjske pravice, kot tudi pri družbi oziroma 
konkretno rečeno, pri delovni organizaciji oziroma stanovanjskem podjetju. 
Le tako lahko pričakujemo, da se bo število lastniških stanovanj hitro po- 
večalo, ker ne bodo naprodaj samo nova stanovanja, temveč tudi starejša 
stanovanja. S tem, da bo postalo stanovanje blago, pa se bo spremenila struk- 
tura družinskega proračuna za zelo širok krog ljudi. 

Sprememba v strukturi družinskega proračuna v korist stanovanjskega 
stroška pa ne bi nastala le zaradi realizacije omenjenega predloga, temveč 
predvsem zaradi spremembe odnosa do stanovanja na najširši fronti potroš- 
nikov. 

Prva in največja pozitivna posledica obsežnejše realizacije lastništva bi bilo 
povečano varčevanje. Kolikor bi uspeli, da bi družba garantirala realno vred- 
nost dolgoročnih hranilnih vlog in kolikor bi uspeh organizacijo varčevanja 
izpopolniti, potem lahko upravičeno pričakujemo velike spremembe glede od- 
nosa naših ljudi do stanovanjskega problema. Ideal višjega standarda ne bi 
bila več motorizacija, vikend in druge dolgoročne dobrine, pač pa bi bilo strem- 
ljenje vsakega delovnega človeka usmerjeno k lastnemu stanovanju. 

Druga nič manj pomembna posledica odločnejšega in širšega uveljavljaihja 
lastniškega stanovanja ali individualne hiše bi bila v svetu zelo razširjena 
navada, to je varčevanje za otroke. Mnogo držav pospešujejo varčevanje za 
otroke. To so tako imenovane pupilne vloge. Z različnimi bonifikacijami in 
premijami, z raznimi naturalnimi oblikami varčevanja oziroma gradnje za 
svoje otroke se danes že ukvarjajo naši ljudje, toda tisti, ki razpolagajo z za- 
dostnimi sredstvi. Stremeti pa moramo za tem, da bo to varčevanje postalo 
vsesplošni pojav. Pozitivne učinke organiziranega varčevanja za stanovanja-bi 
občutilo tudi gospodarstvo, saj bi se v večji meri stekal dolgoročni kvalitetni 
dinar v banko. Razen tega pa ne smemo pozabiti tudi na psihične, moralne, 
politične in druge učinke, ki jih lahko strnemo v skupni imenovalec — socialna 
sigurnost in višja produktivnost posameznika in družbe. 

Kljub temu, da se danes s tem prispevkom izpostavljam kot nek zago- 
vornik tržnega stanovanjskega gospodarstva, pa priznavam obstoj in pomemb- 
nost tako imenovanega socialnega problema. V naši družbi bo še dolgo obstajal 
določen del ljudi, ki ne bo zmogel sredstev za nakup stanovanja ali za plačeva- 
nje nelimitirane stanarine. Sem ne štejem samo socialne podpirance, upoko- 
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jence z nizkimi pokojninami, temveč tudi ljudi z nižjimi osebnimi dohodki in 
številnejšimi družinami. Ne govorim o socialnem stanovanju kot o gradbeno- 
tehniški kategoriji, temveč govorim o družbeni subvenciji tistih družinskih 
proračunov, ki ne prenesejo na trgu formirane stanarine. Ne dvomim, da bo 
uveljavljanje stanovanja kot blaga določen časovno opredeljen proces. Prav 
tako pa tudi ne dvomim, da bo v tem procesu prevladal blagovni odnos. Zaradi 
tega je zelo škodljivo postavljati v ospredje socialne značilnosti stanovanja, 
posebno zgrešeno je tudi stališče, da mora družba graditi tako imenovana 
socialna stanovanja, z nižjim standardom oziroma omogočiti limitiranje sta- 
narin za del prebivalstva z nižjimi dohodki. 

S svojo razpravo sem skušal omejiti temeljno politično-ekonomsko vpra- 
šanje stanovanja kot blaga individualne potrošnje. Namenoma sem se izognil 
mnogim tehničnim in finančno organizacijskim problemom, ki o njih dokaj 
uspešno podrobneje govori material republiškega sekretariata za urbanizem. 
Nisem imel nikakršnih ambicij glede popolnosti in doslednosti tega razmišlja- 
nja. Moja želja je bila le opozoriti poslance na politično in ekonomsko vsebino 
stanovanja, ki se spričo miselnih in koncepcijskih bremen pretekle dobe pre- 
počasi prebija v našo zavest. 

Ko je izvršni svet razpravljal o stanovanjskem gospodarstvu, je prav 
obravnavanemu vprašanju posvetil največjo pozornost. Ta razprava me je tudi 
spodbudila, da sodelujem v diskusiji pred obema zboroma. 

Izvršni svet pričakuje, da bo skupščinska razprava omogočila nadaljnje 
razvijanje in študij o tej tako zelo pereči in aktualni socialno-ekonomski sferi. 
Naši skupni napori pa bodo po mojem prepričanju šli v smer razreševanja 
politično-ekonomskih odnosov, ki se oblikujejo med delovnimi ljudmi, ko gre 
za stanovanje. Nikakor pa ne smemo dopustiti, da nam zamegljijo bistvo tega 
problema razna praktična vprašanja, ki jim seveda ne smemo zanikati po- 
membnosti, pač pa prioriteto. 

Izvršni svet bo skupaj z ustreznimi samoupravnimi organi, raziskovalnimi 
organizacijami in znanstvenimi institucijami proučil problematiko naše sta- 
novanjske ekonomike in politike, s posebnim ozirom na nove družbenoeko- 
nomske odnose v razmerju do stanovanja. To delo bo potrebno opraviti v letu 
1968, s tem, da bo dan poseben poudarek hitrejšemu uveljavljanju načel re- 
forme in likvidaciji ostankov starega sistema stanovanjskega gospodarstva. 

Predsedujoči Miran Goslar: Nadaljujemo z razpravo. Kdo želi be- 
sedo. Prosim, besedo ima Janko Markič. 

Janko Markič: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite mi, da se v 
razpravi o položaju in izvajanju stanovanjske reforme omejim le na nekatera 
vprašanja, ki zadevajo samoupravljanje na tem področju. Iz sprejetih materia- 
lov je razvidno, da so tudi na področju stanovanjskega gospodarstva, kljub 
relativno kratki dobi, storjeni premiki v smeri izvajanja resolucije, da so do- 
seženi določeni rezultati v krepitvi in funkciji samoupravnega mehanizma kot 
faktorja, brez katerega si ne moremo zamisliti uspešnega izvrševanja nalog in 
razreševanja problemov, ki jih poraja specifičnost tega področja in še posebej 
v večjih mestih in industrijskih naselij. Vsekakor moramo pri oceni delovanja 
tega mehanizma računati s posebnostjo, saj se prav pri gospodarjenju s sta- 
novanjskim skladom v širšem in ožjem obsegu srečujemo v upravljanju z 
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neposrednim koristnikom tega sklada in z institucijo delavskega sveta, v kateri 
in na katero imajo svoj neposredni vpliv stanovala. 

S prehodom od administrativnega na postopno ekonomsko gospodarjenje 
v stanovanjskem gospodarstvu smo se že v začetni fazi srečevali z nekaterimi 
problemi delovanja samoupravnega mehanizma in to predvsem zaradi tega, 
ker je prejšnji sistem nenadoma prenehal delovati, formiranje in uveljavljanje 
novega mehanizma pa je potekalo počasneje kot je tekla dinamika življenja 
na tem področju. 

Temeljni predpisi o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini in republiški zakon o pravicah in dolžnostih stanovalcev pri upravlja- 
nju stanovanjskih hiš določajo, da sodelujejo pri upravljanju predstavniki sta- 
novalcev in ustanoviteljev. 

Danes, po približno dveletnem izvajanju teh dveh zakonov ugotavljamo, 
da je tudi tokrat bilo v glavnem in pravočasno podana pravna osnova za 
uspešno vključevanje zainteresiranih činiteljev v gospodarjenju s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini in da kljub nekaterim slabostim in pomanj- 
kljivostim zaznamujemo zadovoljive rezultate v razvoju in krepitvi samo- 
upravnega mehanizma. Lahko rečemo, da so zbori stanovalcev, kot hišni sveti 
v skupščini stanovalcev in da uporabim že uveljavljeni termin, razširjeni de- 
lavski sveti v pretežni večini v tem času opravili tisti obolus svojega dela, 
ki je bil potreben za konsolidacijo in trdnejši start v postopne ekonomske po- 
goje gospodarjenja s stanovanjskim skladom. 

Vendar bi pretiravali, če bi trdili, da je situacija in delovanje že omenjenih 
činiteljev povsod zadovoljiva. So primeri, da se samoupravljanju in urejanju 
oziroma krepitvi samoupravnih organov posveča premajhna skrb, čeprav za- 
kon o- pravicah in dolžnostih stanovalcev pri upravljanju stanovanjskih hiš 
zelo jasno opredeljuje naloge in pravice posameznih samoupravnih teles. 

Tretji člen republiškega zakona o pravicah in dolžnostih stanovalcev pri 
upravljanju stanovanjskih hiš daje precejšnja pooblastila instituciji zbora sta- 
novalcev. Ugotovljeno je, da se določila tega člena izvajajo v glavnem v večjih 
hišah in imajo ti zbori stanovalcev že precejšen vpliv na poslovanje hišnih 
svetov, kar se najbolj odraža pri sprejemanju predračunov, zaključnih računov 
hišnih svetov in programov o tekočem vzdrževanju. Ker je sklic in aktivnost 
zborov stanovalcev v pretežni meri odvisna od dejavnosti hišnega sveta (4. člen 
republiškega zakona), zato se odsotnost upravljanja po zboru stanovalcev kaže 
skoraj v istem razmerju kot neaktivnost hišnih svetov. 

Iz republiškega zakona je razvidno tudi, da je zakonodajalec posvetil 
hišnim svetom kot organom upravljanja v stanovanjskih hišah posebno po- 
zornost in jim naložil dokaj obsežne in odgovorne naloge. Te naloge se v 
pretežni večini nanašajo na tekoče vzdrževanje stanovanjskih hiš in na druga 
opravila, ki jih zahteva skrb dobrega gospodarjenja s stanovanjskimi objekti. 
Ze takoj po reorganizaciji stanovanjskih gospodarstev in po sprejemu temelj- 
nega in republiškega zakona ter z odvzemom statusa pravne osebe hišnim 
svetom pa se je interes in aktivnost te samoupravne institucije znatno zmanj- 
šala, tako da so se stanovanjska podjetja ob formiranju znašla pred problemom, 
kako obvladati obsežne naloge, ki so jih prinesli novi zakonski predpisi in 
reorganizacija. 

Z odvzemom statusa pravne osebe hišnim svetom, s prenosom določenih 
kompetenc od teh na stanovanjska podjetja in brez ustreznih informacij o 
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poteku stanovanjske reforme s strani merodajnih činiteljev se ne smemo čuditi, 
da se je poslabšala aktivnost tega samoupravnega organa. Zakonska določila 
so postavila hišni svet v položaj, ki ne ustreza njegovi družbeni in samoupravni 
vlogi, saj je po sedanjih predpisih brez pristojnosti in zato brez odgovornosti, 
prav tako pa je nična sleherna z njim sklenjena pogodba. 

Aktivnost hišnih svetov se sicer iz dneva v dan povečuje, zahvaljujoč 
predvsem interesom samih stanovanjskih podjetij, vendar je nujno, da se hiš- 
nim svetom v stanovanjskem gospodarstvu da trdnejšo veljavo. Hišnim svetom 
je treba dati poleg poslovnosti večjo samostojnost in pravno ureditev njihov 
status. Zato je treba spremeniti in dopolniti republiški zakon o pravicah in 
dolžnostih stanovalcev pri upravljanju stanovanjskih hiš. Zakon naj se dopolni 
v tem smislu, da se hišnemu svetu prizna opravilna sposobnost, oziroma aktivna 
legitimacija za vsa dela in opravila, ki jih navaja republiški zakon. S takim 
statusom hišnega sveta bi se lahko uredilo tudi doslej nerešeno vprašanje 
statusa tistih delavcev, ki so zaposleni pri vzdrževalnih opravilih v stanovanjski 
hiši. Tako naj bi hišni sveti samostojno in neposredno sklepali in ustvarjali 
redne in civilno-pravne delovne odnose s hišniki, snažilkami, kurjači in po- 
dobno. Ti pa bi imeli svoj upravni organ v hišnem svetu. Prav tako naj bi 
hišni sveti razpolagali tudi s tistimi hišnimi in drugimi prostori, ki so nujno 
potrebni za uspešno vzdrževanje hiše. S tako odrejenim statusom bi imeli 
hišni sveti možnost polnopravnega sklepanja pogodb glede tistih del in opravil, 
ki se nanašajo na tekoče vzdrževanje hiše. Prav tako pa bi pravno urejen 
položaj hišnih svetov ponovno vnesel v delo tega samoupravnega organa večjo 
aktivnost in večjo odgovornost v upravljanju s stanovanjskimi hišami. 

Ker občinske skupščine in njeni organi ne zmorejo povsod in ne posvečajo 
zadostno skrb nadzoru nad zakonitostjo in aktivnostjo dela hišnih svetov in 
ker precejšnje število hišnih svetov še ne opravlja povsem zadovoljivo svojih 
nalog, posebno ne v tistih stanovanjskih hišah, kjer je manj stanovalcev in 
kjer so take hiše dislocirane, bi bilo umestno, da se del teh nalog razen nad- 
zorstva nad zakonitostjo dela lahko prenese na krajevne skupnosti, ki kot naj- 
bližji samoupravni organ ožjega teritorialnega območja najbolje poznajo kra- 
jevne razmere in probleme in ki so najbolj zainteresirani za reševanje teh 
problemov. 

Skupščine stanovalcev kot sestavni del samoupravnega mehanizma v sta- 
novanjskem gospodarstvu že po zakonih nimajo posebno odločilne vloge. Zato 
je tudi logično, da se te sestajajo v večini enkrat do dvakrat na leto le zato, 
da formalno opravijo naloge po 12. členu republiškega zakona o pravicah in 
dolžnostih stanovalcev pri upravljanju stanovanjskih hiš. Zato pa so toliko 
bolj odločujoči in aktivni delavski sveti in tako imenovani razširjeni delavski 
sveti, s predstavniki stanovalcev in vlagateljev. Vendar moram povedati, da 
je vpliv predstavnikov stanovalcev in vlagateljev v delavskem svetu stano- 
vanjskega podjetja na gospodarjenje s stanovanjskim fondom še vedno pre- 
majhen in kvalitetno premalo učinkovit, ker je obstoj teh samoupravnih orga- 
nov še relativno kratek, njihovo delo pa vsebinsko še nedopolnjeno. Praksa 
nam potrjuje, da se samoupravni mehanizem v večjih stanovanjskih podjetjih 
in v večjih stanovanjskih enotah delovnih organizacij ter v večjih stanovanj- 
skih hišah, kljub nekaterim pomanjkljivostim v zakonodaji zadovoljivo uve- 
ljavlja in krepi. Nasprotno pa lahko trdimo, da samouprava šepa v manjših 
stanovanjskih hiš s h, ki so v družbeni lastnini, in v manjših stanovanjskih 
enotah gospodarskih organizacij. Toda tudi od večjih stanovanjskih enot go- 
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spodarskih organizacij bo potrebno zahtevati popolnejše izvajanje predpisov, 
ki urejajo upravljanje na področju stanovanjskega gospodarstva. 

Po sedanji zakonodaji stanovanjska podjetja in stanovanjske enote uprav- 
ljajo v glavnem tudi s tistimi poslovnimi prostori, ki se nahajajo v stanovanj- 
skih hišah in ki niso pretežno poslovne stavbe. Ti prostori sicer proporcionalno 
nasproti stanovanjskemu fondu ne predstavljajo večjega obsega, vendar so po 
svoji namembnosti in uporabni vrednosti izredno interesantni, tako za delovne 
organizacije kot za širšo družbeno skupnost. 

Ne da bi se spuščal v politiko določanja najemnin in pogojev oddaje teh 
prostorov glede na specifične potrebe najemnikov s strani stanovanjskih orga- 
nizacij, pa vendar želim opozoriti na to, da so koristniki poslovnih prostorov 
v neenakem položaju nasproti stanovalcem, ker v razširjenem delavskem svetu 
in v drugih telesih samouprave delovne organizacije za gospodarjenje s sta- 
novanjskimi hišami po sedanjih predpisih nimajo svojih predstavnikov. Prav 
zaradi tega, ker sedaj najemniki poslovnih prostorov nimajo nobenega vpliva 
in vpogleda v gospodarjenje s sredstvi, ki se stekajo iz naslova pobranih na- 
jemnin, zato se ustvarja pri koristnikih teh prostorov upravičen dvom o na- 
menski uporabi in pravilni politiki razporejanja tega denarja. 

Zaradi navedenega problema in zaradi posebnosti, ki nastopajo v odnosih 
med najemodajalcem in najemnikom poslovnega prostora, bi bilo prav, da se 
tudi koristniku tega prostora da zakonita možnost in proporcionalno potrebno 
udeležbo v samoupravnem mehanizmu organizacije za poslovanje s stanovanj- 
skimi hišami in skladno s tem dopolni temeljni zakon. Ker je po 8. členu te- 
meljnega zakona o gospodarskem poslovanju s stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini podana možnost, da si občine lahko formirajo več organizacij za 
gospodarjenje s stanovanjskimi hišami, zato se čestokrat, kjer je več .lastnikov, 
srečujemo z različnimi odnosi in ukrepi pri gospodarjenju v isti stanovanjski 
hiši. Zdi se mi, da je zelo umesten predlog, da se za ustanovitev organizacije 
za gospodarjenje s stanovanjskimi hišami predpiše normativ oziroma določi 
najmanjše število stanovanj, kar bo obenem tudi osnova za racionalno in skladno 
gospodarjenje. Tako bi se z zmanjšanjem števila teh organizacij ter za even- 
tualno zamenjavo stanovanjskega fonda in z drugimi pogodbenimi odnosi med 
posameznimi upravljalci ublažila večtirnost upravljanja z isto stanovanjsko 
hišo. Vsekakor pa bo treba poiskati tako rešitev, da bo s stanovanjsko hišo, 
kjer je več lastnikov upravljal poleg hišnega sveta le eden od partnerjev. 

Po 6. členu temeljnega zakona o gospodarskem poslovanju s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini in po republiškem zakonu o pravicah in dolž- 
nostih stanovalcev pri upravljanju s stanovanjskimi hišami imajo občinske 
skupščine in njeni pristojni organi določene obveznosti glede nadzorstva nad 
zakonitostjo dela zborov stanovalcev in hišnih svetov, prav tako pa tudi glede 
predpisovanja natančnejših določb o delu teh samoupravnih teles. Vendar je 
dejstvo, da občinske skupščine in njihovi organi v glavnem precej zaostajajo 
za uresničevanjem teh zakonitih določil, kar vsekakor ne prispeva k hitrejšemu 
uveljavljanju reforme na tem področju. Ker je izvajanje stanovanjske reforme 
v okviru gospodarske preobrazbe mnogo širša in izredno težka ter odgovorna 
naloga, ki zahteva več akterjev in dosti usklajevanja, zato je prav, če tudi 
tukaj omenim neizogibno potrebo o vključitvi in pomoči vseh tistih dejavnikov, 
ki lahko pripomorejo k čim hitrejši in uspešnejši realizaciji zastavljenih nalog. 
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Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima tovariš Vladimir Zupančič. 

Vladimir Zupančič : Tovarišice in tovariši! V predlogu akta, ki sta 
ga predložila odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalna vpra- 
šanja in pristojni odbor gospodarskega zbora, ki ga bomo danes sprejeli, je od- 
merjen sorazmerno skromen prostor pomenu, vlogi, položaju in nalogam pa 
tudi dosežkom podjetij, ki gospodarijo s stanovanji. Ne mislim, da bi bilo treba 
zaradi tega ta predlog dopolnjevati in spreminjati, ker bom zanj glasoval. Rad 
bi le ob tej priliki, ko prvič po sprejetju resolucije o stanovanjski graditvi 
razpravljamo o uspehih, neuspehih in predlogih na tem področju, opozoril na 
pomen teh vprašanj in teh organizacij v nadaljnjem izvajanju omenjene re- 
solucije. Očitno je, da stanovanjska podjetja glede na značaj in vsebino nji- 
hovih nalog spadajo med tiste delovne organizacije, ki so, čeprav na podjetniški 
način organizirane, vendar najbližje javnim službam in so zato močno izpo- 
stavljene kritiki in javni kontroli, zlasti še zato, ker slabosti v poslovanju teh 
podjetij zelo hitro in neposredno občutijo vsi stanovalci in občani. Zato je 
pomembno ugotoviti, kakšni so vplivi in odnosi zainteresiranih dejavnikov, 
občinskih skupščin in širše javnosti do teh organizacij. Po mojem mnenju smo 
v odnosu do dejavnosti in opravljanja nalog teh podjetij pogosto preveč ne- 
strpni. Ta nestrpnost izvira pri posameznikih deloma še iz odpora proti uki- 
nitvi nekdanjih občinskih stanovanjskih skladov in sploh iz odpora proti usta- 
navljanju stanovanjskih podjetij, ki poraja nezaupanje v delo stanovanjskih 
podjetij, na drugi strani pa tudi iz premajhnega poznavanja položaja, v katerem 
so se te organizacije znašle ob njihovem ustanavljanju. Ne smemo namreč 
pozabiti, da je bil postavljeni rok za formiranje teh organizacij izredno kratek, 
da je bilo treba opraviti v kratkem času ogromno delo glede uresničevanja 
stanovanjskih nalog, prevzemanja stanovanjskega sklada itd., da ni bilo po- 
trebnih izkušenj, še manj pa sposobnih kadrov, ki bi lahko prevzeli te naloge 
v podjetjih, končno, da so morala podjetja sprejeti sklad, takšen kakršen je 
takrat bil in niso mogla izbirati, kaj bodo sprejela in kaj ne bodo sprejela. V 
posebno težkih okoliščinah so se znašla tista stanovanjska podjetja, kjer so ob- 
činske skupščine smatrale, da so opravile svojo nalogo na tem področju z usta- 
novitvijo teh podjetij in z izdajo nekih normativnih aktov, ki urejajo ta podjetja 
in problematiko na stanovanjskem področju. Mislim, da ni potrebno, naštevati 
še drugih težav, ki so in še nastajajo v stanovanjskih podjetjih, ker jih deloma 
vsebuje to gradivo, deloma pa so o tem govorili že predstavniki republiškega 
sekretariata, izvršnega sveta in predsednik odbora za urbanizem, stanovanjsko 
izgradnjo in komunalne zadeve. 

Rad bi opozoril le še na vprašanje o številnosti organizacij za gospodar- 
jenje s stanovanjskim fondom, oziroma bolje rečeno, o številu enot teh orga- 
nizacij. Poznamo več primerov, da so delovne organizacije formirale svoje enote 
za gospodarjenje tudi samo s trideset do štiridest stanovanji. Kljub očitni 
prednosti, ki jo imajo večje stanovanjske organizacije, so integracijski procesi 
izredno počasni in imajo premalo družbene podpore. Ce je upravna režija ne- 
katerih podjetij sedaj visoka, je med drugim draga tudi zaradi razdrobljenosti 
teh organizacijskih enot. 

S tem, ko opozarjam in naštevam težave, s katerimi so začele delo orga- 
nizacije za gospodarjenje s stanovanjskim fondom in plediram na večjo pod- 
poro občinskih skupščin in javnosti, pa seveda ne trdim, da ni tudi subjek- 
tivnih slabosti v teh organizacijah. Te vsekakor so. Ko smo se s kadri na 
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terenu, ki delajo v teh organizacijah, razgovarjali, nam niso tega prikrivali, 
nasprotno, o njih so govorili zelo odprto in nakazovali tudi možnosti in pogoje 
za njihovo odpravo. 

Naj zaključim z ugotovitvijo, ki je bila v razgovorih pri občinskih skup- 
ščinah večkrat poudarjena, in sicer, da je kljub težavam in pomanjkljivostim 
v pretežni večini slovenskih občin, vzdrževanje stanovanjskega fonda po usta- 
novitvi stanovanjskih podjetij in njihovi naslonitvi na hišne svete znatno boljša, 
kot je bila poprej. Ta ugotovitev je lahko zelo spodbudna, ker bomo lahko 
začeto delo na tem področju še bolj razvijali in vsestransko podpirali. Hvala 
lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima Mirko Tratnik. 

Mirko Tratnik: Tovariši in tovarišice poslanci! Dokument, ki nam 
je bil predložen v razpravo, je akcijski program, ki je nastal spontano, kot 
rezultat spoznanja, da brez skupne akcije vseh proizvodnih in neproizvodnih 
dejavnikov sploh ne moremo biti kos problematiki stanovanjske graditve. 
Dolgotrajna pot, ki je bila potrebna da o akcijskem programu razpravlja naša 
skupščina, je bila koristna predvsem zato, da se je, kot je iz materiala raz- 
vidno, del nalog že pričel izvajati. Dobršen del problemov je zaradi nerazume- 
vanja bistva problemov, pasivnosti itd. ostal še vedno odprt. Naša skupščina 
naj apelira na tiste dejavnike, ki do sedaj še niso pokazali dovolj aktivnosti 
in pripravljenosti za opravljanje tega dela in premagovanja naporov. 

Racionalizacija in industrializacija stanovanjske graditve, ki predstavlja 
moto akcijskega programa, terjata to novo kvaliteto in nove organizacijske 
oblike v proizvodnji. Iz sprememb, ki že nastajajo na tem področju, lahko za 
ilustracijo informiram tovariše poslance o dosedanjih pozitivnih vplivih te 
akcije, ko še ni mogla zaživeti v polnem obsegu. 

Kolikor časa že razpravljamo o industrializaciji stanovanjske graditve, prav 
toliko časa se z zelo skromnimi uspehi ukvarjamo z razvojem prefabrikacije. 
Relativno majhno tržišče v Socialistični republiki Sloveniji ni nudilo osnove 
za tak razvoj in so morala zaradi tega naša podjetja celo ob industrijski opremi 
in obvladanju industrijskega postopka delati pretežno obrtniško; torej ostati 
pri posamični oziroma v najboljšem primeru, maloserijski proizvodnji. Po- 
vezovanje proizvodnih dejavnikov v okviru koordinacijskega odbora pa je ven- 
darle premaknilo stvari iz mrtve točke. 

Razvojno delo, ki je potrebno, se sedaj že pretežno odvija koordinirano 
tako, da se proizvodnja medsebojno usklajuje. Pri tem je posebno važno, da 
ta razvoj sprejemajo tudi ostali dejavniki projektanti, proizvajalci stanovanj, 
investitorji in drugi. 

Razvojno delo se dosledno prilagaja standardom, predlagajo se novi stan- 
dardi in tako dalje. Informiran sem, da se je zaradi dela na skupnih razvojnih 
programih že do sedaj povezalo okoli 30 proizvajalcev prefabrikatov iz SR 
Slovenije in drugih republik. To delo je še toliko pomembnejše, ker vključuje 
v izdelavo dolgoročnega razvojnega programa celotno gradbeno panogo. Pri 
takšnem načinu dela nastajajo nove kvalitetnejše osnove, za integracijo naj- 
širših razmer. V zvezi s tem se pripravljajo že tudi prvi konkretnejši razgovori 
poslovnih partnerjev pri gospodarski zbornici SR Slovenije. Vse to kaže, da 
se pomemben del proizvajalcev že intenzivno usposablja za industrijsko inter- 
vencijo na stanovanjskem tržišču, tako kot je v programu nakazana. 
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Vrednost končnih del in oprema, in to je ravno predmet prefabrikacije, 
znaša sedaj v poprečju že okoli 55 % cene stanovanja, brez stroškov za 
komunalno ureditev. V bodočnosti moramo računati celo še z višjim deležem, 
saj se standard stanovanja neprenehoma in hitro dviga. V zahodnih deželah 
znaša vrednost teh del okoli 70 % cene stanovanja. Ker do sedaj dejansko ni 
bilo pogojev za racionalizacijo proizvodnje, je to področje pri nas še zelo za- 
ostalo. Znano je, da dosegajo v svetu pri teh delih celo od 200 do 300 % višjo 
produktivnost kot jo dosegamo mi. Racionalizacija prefabrikacije omogoča, 
po izkušnjah v svetu, znižanje proizvodnih stroškov od 10 do 15 % na ceno 
stanovanja. To pomeni za našo republiko od 5 do 8 milijard S dinarjev. Glede 
na dokajšen napredek pri grobih delih gradnje predstavlja pri nas torej prav 
področje finalnih del najpomembnejšo možnost racionalizacije stanovanjske 
graditve. 

Iniciativa proizvajalcev prefabrikatov, o katerih sem govoril, je zasnovana 
na prepričanju, da bo naša družbena skupnost dosledno izvršila tudi tisti del 
nalog akcijskega programa, ki spadajo izrecno v njeno pristojnost. Pri tem 
menim, da bi bile nujno potrebne trajne sistemske rešitve. Te dajejo namreč 
osnovo za dalekosežne j še proizvodne odločitve. Naš sistem financiranja, kva- 
litetno srednjeročno planiranje in vodenje takšne politike bo učinkovito spod- 
bujalo industrializacijo gradnje, izpopolnitev zakonodaje in ureditev potrebne 
tehnične regulative. Vsi napori koordinacijskih odborov bodo seveda v veliki 
meri brezuspešni, če ne bodo občinske skupščine oziroma njihovi organi, ki 
imajo odločilen vpliv na zemljiško politiko in koncentracijo gradenj, dosledneje 
kot do sedaj upoštevali poleg želja občanov tudi širše družbene koristi in 
realne ekonomske odnose. To velja tudi za delovne organizacije, ki razpolagajo 
z najpomembnejšimi sredstvi za stanovanjsko gradnjo. Razprava v naši skup- 
ščini mora zaradi tega še prav posebej opozoriti na družbeno škodo, ki nastaja 
na tem področju, ker v izvajanju stanovanjske politike nismo dosledni zlasti, 
ker ne upoštevamo objektivnih ekonomskih meril. Naša dolžnost je, da te 
dejavnike neposredno opozorimo na odgovornost za takšno ravnanje. Ker 
takšna politika hkrati zavira ozircma onemogoča napredek organizirane gradnje, 
je ta odgovornost toliko večja in pomembnejša. 

Materiali, ki smo jih prejeli, opozarjajo tudi na vrsto nerešenih problemov, 
ki vnašajo na stanovanjsko tržišče elemente in nesigurnosti in je očitno, da 
je potrebno te dileme čimprej temeljito in kompleksno proučiti ter se na 
osnovi tega odločiti za dopolnitve in izboljšave celotnega sistema. S tem mo- 
ramo zelo pohiteti, ker bomo v nasprotnem primeru, kot kaže predvsem pred- 
ložena dokumentacija, leta 1970 v enakem položaju, kot smo bili pred reformo. 

Iz akcijskega programa je razvidno, da so proučevanja teh in številnih 
drugih vprašanj vključena v skupen projekt raziskovalnega dela. Ta projekt 
je pomemben, tako glede na materijo, ki jo obravnava, kot glede metode 
dela, saj gre za način integriranega raziskovalnega dela, vezanega na konkretno 
družbenoekonomsko akcijo nacionalnih razmer, oziroma za racionalizacijo 
gradnje stanovanj v naši republiki. Razveseljivo je dejstvo, da je delo v koor- 
dinacijskem odboru v tako kratkem času privedlo do tega, da so ta projekt že 
do sedaj financirali najpomembnejši dejavniki v stanovanjski graditvi in sicer: 
18 gradbenih podjetij, združenje poslovnih bank, združenje stanovanjskih pod- 
jetij, okoli 30 proizvajalcev prefatrikantov in skupina slovenskih opekarn. 
Zato lahko ugotovimo, da je prav s tem akcija postavljena na solidno osnovo, 
ki lahko daje optimalne rezultate. Obenem lahko ugotovimo, da do sedaj sklad 
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Borisa Kidriča tega projekta v svojem programu ni upošteval tako, kot to 
po svoji družbeni pomembnosti zasluži. Mnenja sem, da bi se morali mi vsi 
odločno zavzeti za to, da omogočimo čim hitrejšo realizacijo celotnega razisko- 
valnega dela. Prav tako moramo ugotoviti, da se ta akcijski program v pro- 
izvodnem smislu prvenstveno oslanja na združenja industrijskih proizvajalcev 
stanovanj, in da ta združenja do sedaj niso dovolj aktivno sodelovala pri 
financiranju teh raziskovalnih del. S temi svojimi opozorili sem želel prispevati 
k temu, da bi naša skupščina čim učinkoviteje podprla delo koordinacijskih 
odborov. 

Posvet strokovnjakov dne 9. junija 1967 je izrazil nedvomno zaupnico 
temu programu, kar kaže, da je koordinacijski odbor dobro proučil stanje, naše 
možnosti in pot reševanja problematike stanovanjske graditve. Podpora skup- 
ščine tem naporom bo nedvomno pospešila realizacijo zastavljenih nalog ter 
vzbudila nove iniciative v tej svojevrstni in specifični samoupravni organizaciji 
stanovanjske dejavnosti. Iz navedenih razlogov dajem naslednji predlog: Pred- 
lagam, da bi Skupščina SR Slovenije dala priporočilo skladu Borisa Kidriča, 
da v prihodnjem letu sofinancira akcijski program za racionalizacijo gradnje 
stanovanj v naši republiki ter s tem omogoči hitrejšo realizacijo celotnega 
raziskovalnega dela. 

Predsedujoči Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Prosim, besedo 
ima tovarišica Marija Pleteršek. 

Marija Pleteršek: Tovarišice in tovariši poslanci! Iz poročila o iz- 
vanju stanovanjske reforme in stanovanjske izgradnje sem za razpravo po- 
vzela le zemljiško problematiko stanovanjske izgradnje, ker je ta na našem 
terenu v zvezi z nelegalnimi gradnjami stanovanjskih hiš najbolj pereča. Ne- 
dovoljene ali tako imenovane črne gradnje so postale v zadnjih letih pereč 
družbeni problem posebno še s stališča urbanistične ureditve razvoja naselij 
in bodoče izgradnje komunalnih naprav. Nedisciplina teh graditeljev je pri- 
peljala tako daleč, da je izvajanje urbanistične politike skoraj nemogoče. Hiše 
so zgrajene in jih še gradijo sredi kmetijskih površin ob glavnih in stranskih 
cestah, ob robovih naselij itd. Skratka, tem prebivalcem je zaradi obsežnosti 
naselij nemogoče nuditi ugodnosti komunalnih naprav, ker so te mnogo dražje 
kot v strnjenih naseljih. Vzroke tako številne stihijske gradnje smo že mnogo- 
krat analizirali, rezultati tega pa so bili minimalni. 

Ker sem poslanka v volilni enoti, kjer je največ teh nedovoljenih gradenj, 
mi dovolite, da navedem nekaj vzrokov zanje. 

1. Nerešeni problemi zemljiške politike in špekulacije z zemljišči. Sedanji 
zakon o razlastitvi zemljišč ščiti zasebne lastnike, ki izkoriščajo to priložnost 
in pretirano dvigajo ceno gradbenih parcel. Ob priliki arondacije zemljišč so 
kmetijski kombinati plačevali m2 do 30 SD. Po nekaj letih pa prejme lastnik 
za zemljo, ki jo proda za gradbeno parcelo, po 2000 do 3000 SD in še več za m2, 
čeprav je to v neposredni soseščini zemlje odkupljene za stokrat nižjo ceno. 
To povzroča na terenu že politični problem. 

Ljudje na zborih volivcev sprašujejo, kako je mogoče v socialistični družbi 
dopuščati tako izkoriščanje in kopičenje bogastva na račun drugih in na račun 
neprimerne zakonodaje. Tudi sama sem prepričana, da bi morali biti naši 
zakoni bolj elastični, če pa že prihaja do takih ekscesov kot je ta primer Spe- 
kulativnih, vrtoglavih cen zemljišč, bi se zakon moral hitreje prilagajati, da 
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bi ekscese omejil, ne pa dopuščal tako neurejeno situacijo v zemljiški politiki. 
Po vsem tem je razumljivo, da si graditelji hiš, ki so brez stanovanj in z niz- 
kimi osebnimi dohodki, iščejo ceneni nakup parcel. V teh primerih ne pomaga 
niti 16. člen zakona o urbanističnem planiranju, ki omogoča občinski skupščini 
splošno prepoved gradnje in prepoved parcelacije zemljišča. Skoraj vse te ne- 
dovoljene gradnje so izven krajev, v katerih se predvideva izdelava zazidal- 
nega načrta. 

Nepravilna je tudi kaznovalna politika. Zoper kršilce urbanistične zako- 
nodaje, tako republiške in občinske, so predvidene tako smešno nizke kazni, 
da ne morejo vzgojno vplivati na kršilce. Kazni se gibljejo največ do 200 ND, 
kar predstavlja 20 % sredstev, ki jih potrebuje legalni investitor za lokacijsko 
in gradbeno dovoljenje. Kazen naj bi bila visoka vsaj toliko, kolikor je eko- 
nomski interes črnega graditelja, da gradi brez gradbenega dovoljenja. Pri 
kazni naj bi se upoštevalo tudi to, da črnograditelja ni mogoče obremeniti 
s plačilom komunalnega prispevka. Naj navedem v zvezi s kaznovalno politiko 
en sam primer. 

V naši občini je neka gostilničarka dogradila s črno gradnjo gostinske 
prostore in je bila zato kaznovana s 50 N din. Ko pa je ta prodala 250 1 po- 
kvarjenega vina, jo je sodnik za prekrške kaznoval s 300 ND. Graditelji ne- 
dovoljenih hiš so se navadili na naše popuščanje in nedosledno zakonodajo, 
zato pogosto izjavljajo, češ saj nas ne morete ingnorirati, ker nas je toliko. 
Prisiljeni nam boste dati vodo in elektriko. 

Zakon je potrebno spremeniti, da bo kazen tako učinkovita, da do ne- 
dovoljenih gradenj sploh ne bo prišlo. 

3. Nedoslednost inšpekcijskih služb. Prepričana sem, da tudi zakon o urba- 
nističnem planiranju ni prinesel pričakovanih rezultatov. Pri tem mislim pred- 
vsem na vlogo inšpekcijske službe, ki je s tem zakonom dobila večjo odgovor- 
nost in možnost za preprečevanje nedovoljenih gradenj. Člen 42 celo dopušča 
odstranitev objekta na stroške investitorja, ki je gradil brez dovoljenja. Ker 
se le-ta v praksi ne izvaja, rastejo nedovoljene gradnje še naprej kot gobe 
po dežju. 

Ob zaključku razprave naj povem še to. Na občinski skupščini še danes 
zaman čakajo na tolmačenje zakona o urbanističnem planiranju. 46. člen tega 
zakona predvideva naslednje, citiram: 

»Republiški sekretar za urbanizem izda najkasneje v treh mesecih po uve- 
ljavitvi tega zakona obvezno strokovno metodološko navodilo za izdelavo urba- 
nističnega programa, urbanističnega načrta, zazidalnega načrta, lokacijske do- 
kumentacije in v sporazumu z geodetsko upravo SR Slovenije natančnejše 
določbe o vsebini in merilu geodetskih odnosov in o zakoličenju.« 

Tako delajo občinske skupščine še po starem, čeprav bi jim izvajanje 
novega zakona v marsičem olajšalo delo na ustreznih oddelkih in pri občinskih 
skupščinah. 

Strinjam se s poročilom in z zaključkom o izvajanju stanovanjske izgradnje 
s pripombo, da se čimprej odpravijo slabosti, ki zavirajo organizirano stano- 
vanjsko izgradnjo. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima poslanec Ivan Kočevar. 

Ivan Kočevar: Tovarišice in tovariši poslanci. Z akcijskim progra- 
mom in v predlogu sklepov je dan velik poudarek na kvalitetno planiranje 
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ozir-oma programiranje stanovanjske izgradnje. Ker sem mnenja, da je de- 
jansko možno s kvalitetnim in kompleksnim planiranjem rešiti vrsto pro- 
blemov, ki so do sedaj zavirali razvoj - industrializirane gradnje, želim to trditev 
podkrepiti z nekaterimi podatki iz predloga srednjeročnega programa stano- 
vanjske graditve za mesto Ljubljana. 

Vsekakor predstavlja že velik uspeh samo dejstvo, da je okvirni program 
že sestavljen in to kot prvi v republiki, mislim v samem mestu Ljubljana. 
Najpomembnejše racionalizacije, ki jih ta program ustvarja, so: koncentracija 
gradenj od sedanjih 22 kompleksov na 5 do 6 kompleksov, kar bo omogočilo 
prehod od serije približno 120 stanovanj na serijo 500 do 600 stanovanj na en 
kompleks letno. S tem programom se neposredno spodbuja razvoj industrij- 
skih tehnologij gradnje. Dosledna izvedba načela racionalnega redosleda del, 
to je komunalnih, pred glavno gradnjo, omogoča znižanje stroškov za 5 do 6 %, 
predvsem za stanovanja. V primeru Ljubljane pa gre še za pomembnejšo ra- 
cionalizacijo. Sedaj na široko odprta in razdrobljena fronta gradnje terja ta- 
kojšnjo graditev primarnih komunalnih naprav v višini 10,8 milijarde S di- 
narjev in sekundarnih naprav v višini najmanj 8 milijard S dinarjev. Teoretično 
bi pri optimalni koncentraciji gradnje morali letno investirati samo v komu- 
nalno urejanje približno 2,5 milijarde S dinarjev. Tega sicer praktično ni 
mogoče doseči, vendar kaže razlika na ekonomski pomen koncentracije gradnje 
in na kvalitetno programiranje. Pri programu se računa dalje tudi s skraj- 
šanjem poprečnega ciklusa gradnje od dosedanjih 30 mesecev na 18 mesecev, 
oziroma z efektivnim skrajšanjem poprečne dobe graditve na okoli 1 leto. Da 
je to realno, naj ilustriram primer gradnje stolpnic v Mostah, kjer je bil do- 
sežen poprečni graditveni rok 12 mesecev. Naj pojasnim še, da pomeni skraj- 
šanje gradnje za en dan efektivno znižanje stroškov za okoli 1,5 do 1,7 % od 
cene stanovanja. V proizvodnem smislu se program naslanja na združenja pro- 
izvajalcev stanovanj ter na poslovno-tehnično sodelovanje dejavnikov v akciji 
za koordinacijo v republiškem merilu. To bo omogočilo proizvajalcem, da pri 
realizaciji programa gradnje stanovanj v Ljubljani, uporabijo vse izsledke 
koordiniranega raziskovalno-razvojnega dela, ugodnih množičnih naročil ele- 
mentov itd. 

Odlika tega programa je v tem, da je kompleksen, to je da stvarno na- 
kazuje perspektive, rckovno razporejene operativne naloge za vse dejavnike, 
ki sodelujejo pri stanovanjski graditvi ter s tem zagotavlja koordinacijo dela 
v horizontalnem in vertikalnem smislu. Že dosedanje razprave v odborih in 
komisijah mestnega sveta so pripeljale do predloga, da je potrebno tako me- 
todo in kvaliteto planiranja zagotoviti trajno, to je kot stalno delo določene 
strokovne službe in organizacije. Značilno pri tem je, da financirajo to delo 
pretežno operativni dejavniki. Če računamo zelo realno z relativnim znižanjem 
stroškov za 15%, pomeni to za Ljubljano v 4 letih okoli 10 do 12 milijard 
S dinarjev, oziroma zgraditev 1200 novih dodatnih stanovanj. Zaradi tega 
moramo zavzeti zelo kritično stališče do vseh tistih občin, kjer se dela na tej 
nalogi še niso lotili sistematično, ali kjer se delo še ni pričelo. Pri tem moramo 
še posebej poudariti kvalitetno razliko med svoječasnimi okvirnimi družbenimi 
plani in med srednjeročnimi proizvodnimi programi organizirane stanovanjske 
graditve. 

Drugo, kar želim obravnavati, je organizacija demonstracijskih gradenj. 
Borba proti konservativnim navadam, ki so globoko zakoreninjene v naši ce- 
lotni organizaciji stanovanjske graditve — poudarjam pa, da lete ti očitki pred- 



51. seja 29 

vsem na zunanje dejavnike — bo uspešna samo, če bomo racionalneje gradili. 
Vsaj v Ljubljani in Mariboru bi morali odpreti čimprej nekaj demonstracij- 
skih gradbišč, na katerih bi se težilo, da se teoretične izsledke za racionalizacijo 
gradnje, dosledno realizira. 

Ta praksa je v svetu močno razširjena in zelo uspešna. Da bi uresničili 
obveznosti, ki jih v tem pogledu opredeljuje akcijski program, je predvsem 
ovira v preskrbi sredstev za predhodno komunalno ureditev. Zato so potrebna 
bančna sredstva. Banke pa na dolgoročnih naložbah z nizko tobrestno mero 
niso zainteresirane. Materiali, ki smo jih prejeli, omenjajo smernice resolucije 
o preskrbi diferenčnih obresti za kreditiranje stanovanjske graditve kot ukrep 
družbene intervencije. Širša oblika oziroma splošno uveljavljanje te oblike 
intervencije danes zaradi še vedno zaostrene proračunske situacije ni mogoče. 
Mi pa vsaj z demonstracijskimi gradnjami ne bi smeli odlašati. Zato pred- 
lagam, da bi sprejeli poseben sklep, da bi se za kritje diferenčnih obresti za 
kredite za komunalno ureditev demonstracijskih gradbišč, kjerkoli bi se ta 
organizirala, formiral iz sredstev anuitet bivšega republiškega stanovanjskega 
sklada manjši intervencijski sklad, ki bi služil tem namenom. Ker je imel 
bivši stanovanjski sklad dejansko podobno intervencijski značaj, je ta predlog 
vsekakor povsem utemeljen. 

Če računamo npr. v naši republiki maksimalno s 4 do 5 demonstracijskimi 
gradnjami, to je z okoli 6000 stanovanji, z dograditvenim rokom 3 leta, bi 
morali letno vlagati v komunalno urejanje teh gradbišč okoli 3,8 milijarde 
S dinarjev. Od tega bi bilo potrebno zagotoviti letno dobro polovico, to je 
2 milijardi starih dinarjev dolgoročnih kreditov. Diferenčne obresti v višini 
4 % bi znašale letno 80 milijonov starih dinarjev, oziroma po treh letih 240 
milijonov starih dinarjev. Računa se, in v svetu je za to polno dokazov, pri 
demonstracijskih gradnjah z okoli 20 % znižanjem stroškov, upoštevaje vse 
faze gradnje. Pri letni vrednosti del na demonstracijskih gradnjah okoli 18 
milijard bi znašalo to v enem letu 3,6 milijarde S dinarjev, to je toliko, kot 
znašajo stroški za komunalno urejanje. Ekonomski pomen predlagane inter- 
vencije pa je predvsem v tem, da omogočimo našim strokovnjakom, da pri 
organizaciji demonstracijskih gradbišč sodelujejo raziskovalne institucije, da 
praktično dosežemo prednosti sistematično organizirane gradnje. Šele takšni 
praktični primeri bodo dali osnove za smiselno preorientacijo dejavnikov na 
vsej črti in s tem pogoje za integralno racionalizacijo na področju cele naše 
republike kot to nakazuje akcijski program. 

Mimogrede naj omenim, da bi vse razprave okoli dilem v zvezi z indivi- 
dualno gradnjo hitro dobile povsem drugačno vsebino, če bi na primer hitro 
organizirali demonstracijsko gradbišče za družinske gradnje, kot na primer 
zazidava v terasah, gručah itd. Mnenja sem, da mora naš zbor predloge v tej 
smeri podpreti, ker se operativni dejavniki za te akcije že neposredno pri- 
pravljajo in ko spet resno grozi nevarnost, da bi neurejeni problemi krediti- 
ranja komunalnega urejanja to lahko preprečili. Zato predlagam, da se pri 
sprejemanju instrumentov za družbeni plan republike za leto 1968 predvidi 
organizacija intervencijskega sklada za pospeševanje stanovanjsko-komunalne 
graditve. Sklad naj se formira iz sredstev anuitet bivšega republiškega stano- 
vanjskega sklada. V sklad naj se steka 20 % anuitet tega sklada. Sredstva 
intervencijskega sklada se smejo uporabljati za plačevanje diferenčnih obresti, 
za kredite, namenjene za komunalno urejanje demonstracijskih gradbišč. 
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Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima tovariš Rado Sorli. 

Rado Šorli: Tovariši in tovarišice poslanci! Materiali, ki smo jih 
prejeli, in to precej zgodaj, za današnjo razpravo v zvezi z izvajanjem, stano- 
vanjske reforme in stanovanjske izgradnje, so mi omogočili, da sem imel 
nekaj razgovorov na terenu. Materiali so po svoji vsebini in ocenah obstoječega 
stanja precej raznoliki. Tu mislim na sam tekst akcijskega programa in njegove 
utemeljitve in pa na osnutek ugotovitev in sklepov, ki so nam bili pozneje 
dostavljeni. Sam akcijski program, katerega v bistvu odobravam, vsebuje ne- 
katere trditve, iz katerih bi lahko sklepah, da je stanje na področju stano- 
vanjske izgradnje več kot zaskrbljujoče, da se gradnja ne odvija po začrtanem 
planu, da se ne gradi racionalno, da se gradi drago, da se gradi nekvalitetno, 
skratka, da je obstoječe stanje na tem področju nevzdržno. 

Iz številnih razgovorov, ki sem jih imel na terenu, pa ocenjujem, da je 
stanovanjska reforma z vsemi spremljajočimi problemi, kljub vsemu le pri- 
nesla kvalitetne spremembe, ki kažejo, da je sistem v redu in da ga je treba 
potrpežljivo uresničevati. Navedel bom nekaj pripomb na račun nekaterih 
trditev iz akcijskega programa, ki za področje Maribora ne držijo. 

V osnovnih ugotovitvah akcijskega programa se s točko 3 ne morem 
strinjati. Naj navedem primer, da so samo pri enem podjetju v Mariboru, ki 
gradi stanovanja za trg, v letošnjem letu prodah 30 % vseh zgrajenih stanovanj 
v stanovanjskih blokih in v vrstnih hišah individualnim kupcem. Hkrati iz- 
javljajo pri tem podjetju, da kaže število potencialnih individualnih kupcev 
tendenco naraščanja. Podobno je tudi pri drugih gradbenih podjetjih, ki gra- 
dijo stanovanja za tržišče. 

V točki 4 ugotavlja akcijski program, da ponudba zaostaja za povpraše- 
vanjem. Proizvajalci stanovanj zatrjujejo in to kaže tudi njihova ponudba, da 
z lahkoto krijejo celotno povpraševanje po stanovanjih, ter da je stanje prav 
obratno od ugotovitev v programu. Osnovni ugotovitvi, izraženi v točki 5, da 
celotna organizacija stanovanjske izgradnje ni prilagojena pogojem racionalne 
gradnje, da so se v zadnjem času možnosti za industrializacijo celo poslabšale, 
prav tako oporekajo proizvajalci stanovanj. Zatrjujejo namreč, da te možnosti 
obstajajo, da pa je odvisno od prizadevnosti posameznih graditeljev, v kakšni 
meri so doslej uspeli racionalizirati in industrializirati proces izgradnje stano- 
vanj. Stanovanjska reforma je te procese samo omogočila. Hkrati izjavljajo 
graditelji stanovanj za trg, da je tudi vloga stanovanjskih podjetij pri razšir- 
jeni reprodukciji nakazana dovolj jasno. Akcijski program tej ugotovitvi na- 
sprotuje. 

Glede točke 7 akcijskega programa zatrjujejo gradbeni proizvajalci, da 
predstavlja disperzija sredstev pozitivni faktor v procesu stanovanjske reforme, 
ki mu ne gre oporekati ekonomskega momenta pri izvajanju reformnih načel. 

Tudi 8. točka, ki ugotavlja veliko razdrobljenost gradbene operative in 
organizacijo stanovanjskega gospodarstva, ne more predstavljati nerešenega 
problema pri izvajanju stanovanjske reforme. Že samo dejstvo, da sta v Slo- 
veniji v glavnem samo dve pomembni grupaciji, to je Imos in pa Gipos, kaže 
na izredno koncentracijo ekonomskih in tehničnih kapacitet. To govorim zato, 
ker trenutno tu ni problemov. Prav tako sem te primere navedel zato, da bi na 
stvari ne gledali preveč črno ter da bi trenutno situacijo na področju stano- 
vanjske izgradnje ocenjevali realneje. 
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Glede navodil za standardno kvaliteto del sem odločno mnenja, da kvaliteta 
in navodila za kvaliteto ne morejo imeti značaj strokovnih priporočil, kot je to 
predvideno v utemeljitvi akcijskega programa, ampak morajo biti ta strogo 
obvezna za vse proizvajalce. 

V osnutku ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih sprejel naš zbor, ugotavljam, 
da je točno, da podjetja iz sklada skupne porabe znatno manj vlagajo za sta- 
novanjsko gradnjo, kot je bilo predvideno. Pri ocenjevanju tega dejstva pa ne 
smemo prezreti, da se stanovanjska reforma odvija hkrati z gospodarsko re- 
formo ter da se vplivi gospodarske reforme kažejo tudi na področju stano- 
vanjske graditve. Zato trenutno stanje, ko so podjetja prisiljena skrbeti za 
svoj obstoj ter zato vlagajo ustvarjeni dohodek predvsem v poslovni sklad in 
v obratna sredstva, ne more biti razlog za preplah. Z normalizacijo gospodar- 
jenja pa se bodo tudi proporci notranje delitve v podjetjih normalizirali, tako 
da bodo kolektivi tudi vprašanje stanovanj reševali v večji meri kot tendenco 
z večjimi vlaganji v sklade skupne porabe. Da bi kljub skromnejšim sredstvom 
rešila podjetja čim več stanovanjskih problemov, podpirajo svoje člane pri 
gradnji individualnih hiš ter s tem kratkoročno rešujejo svoje probleme, ustvar- 
jajo pa vrsto novih problemov na komunalnem in drugih spremljajočih 
področjih. 

Odločno pa zahtevam, da se sredstva stanovanjskega prispevka od pokojnin 
in invalidnin namensko usmerjajo za to, za kar so namenjena. Banke danes 
gospodarijo s sredstvi bivših stanovanjskih skladov le po bančnih vidikih. 
Namreč na strani 3 je napisano, da gospodarijo banke pretežno po bančnih 
tehničnih vidikih. Tudi na tem področju bi bilo treba voditi pravilno politiko, 
usmerjeno na sredstva za gradnjo, ki so kompleksno gledana cenejša, ne pa 
tako, da z rešitvijo enega problema odpremo nov še težji problem. Uporabniki 
lokalov so me obvestili, da so odločno proti sedanjemu sistemu gospodarjenja 
z lokali po načelu enotnosti gospodarjenja s stanovanjskimi hišami ter so 
za sklep pod točko č) izvršnega sveta, da se prouči možnost, da postanejo 
delovne organizacije etažni lastniki poslovnih prostorov. V sklepih se predvi- 
deva, da se gradnja družinskih hiš glede stroškov urejanja zemljišč izenačuje 
z blokovno gradnjo. Menim, da je treba tudi glede vseh ostalih vidikov obe 
gradnji stanovanj popolnoma izenačiti. Šele potem bo mogoče ugotavljati pred- 
nosti ene pred drugo. Zlasti glede na ceno, o kateri se zatrjuje, da je pri dru- 
žinski gradnji nižja kot pri blokovni, kar pa je glede na neenake pogoje v bistvu 
zmotna trditev. Vse ostale ugotovitve in sklepe odobravam ter jih podpiram, 
ker sem prepričan, da bodo močan prispevek pri izvajanju stanovanjske reforme. 

Predsedujoči Miran Goslar: Prosim, da tisti, ki še želijo sodelovati 
v razpravi, dvignejo roko. (2 poslanca dvigneta roko.) Ali ste za to, da preki- 
nemo sejo in da potem nadaljujemo z razpravo? 

Iz dveh dosedanjih razprav povzemam, da bi lahko povzeli dva predloga 
kot spremembo oziroma kot amandma, katerega je tovariš Tratnik dal tudi 
v pismeni obliki, medtem ko tovariš Kočevar pismenega predloga ni predložil. 
Zato bi ga opozoril, da mora dati pismen predlog, sicer ga odbor ne bo upo- 
števal. Pristojna odbora bi morala opoldanski odmor izkoristiti tudi za to, da 
zavzameta svoje stališče do teh dveh predlogov. 

Prekinjam sejo, nadaljevali bomo ob 16. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 14.20 in se je nadaljevala ob 16.05.) 
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Predsedujoči Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Nada- 
ljujemo z razpravo o stanovanjskem gospodarstvu. 

Besedo ima tovariš Marko Rajner. 

Marko Rajner: Tovarišice in tovariši poslanci! Poslovno združenje 
stanovanjskih podjetij Slovenije, kakor tudi nekatera večja stanovanjska pod- 
jetja, so sodelovala v razpravah pri pripravi materiala, katerega obravnavata 
danes republiški in gospodarski zbor. Izražam mnenje tega združenja s tem, da 
podpiram načela in predloge, ki so izraženi v predlogu ugotovitev sklepov in 
priporočil. Ob tej priliki bi želel poudariti, da se organizirano stanovanjsko 
gospodarstvo prvič pojavlja s stanovanjsko reformo kot gospodarska dejavnost 
in panoga s poudarkom na posebnem družbenem pomenu. Zato je tembolj po- 
membno, da se objektivizirajo pogoji dela in položaj stanovanjskega gospo- 
darstva kot pomembna dejavnost zvezana z življenjskim standardom občanov. 

Kompleks stanova j skega gospodarstva je izredno obsežen ter zahteva po- 
sebno proučevanje in strokovno obdelavo. Praksa izvajanja stanovanjske 
reforme od njenega sprejetja pa do danes kaže, da je bila ta dejavnost dokaj 
prepuščena sama sebi zaradi vpliva družbene in gospodarske reforme, zaradi 
česar je prihajalo še do večjih težav in konfliktov v njenem izvajanju. Izvajanje 
stanovanjske reforme še zdaleč ni bilo podvrženo takšni skrbi vseh pristojnih 
činiteljev, kot to lahko trdimo za izvajanje gospodarske reforme. Sama praksa 
je pokazala, da smo k izvajanju stanovanjske reforme pristopili dokaj prakti- 
cistično, ne da bi predhodno podrobno analizirah in konkretizirali izhodišča 
družbeno-političnega in ekonomskega značaja tako, da se stanovanjska politika 
praktično šele formira, kar pa ima seveda pri operativnem delu določene po- 
sledice. Zato menim, da bo potrebno podrobno, tako z družbenoekonomskih 
vidikov, kakor tudi s strokovno operativnih nalog opredeliti stanovanjsko po- 
litiko, kar bo olajšalo vse nadaljnje delo pri realizaciji stanovanjske reforme. 
Praksa je pokazala, da bi za uspešno delo pri izvajanju stanovanjske reforme 
bilo potrebno hitreje in učinkoviteje dajati odgovore na konkretna in odprta 
vprašanja, ob sočasnem upoštevanju dolgoročnega programiranja ciljev stano- 
vanjske politike. S tem, da so stanovanjska podjetja čakala mesece in mesece 
in tudi leta in več na odgovore pristojnih organov na konkretna vprašanja, je 
imelo v delu stanovanjskih podjetjih nezaželene posledice, predvsem kar zadeva 
odnose stanovanjsko podjetje, stanovalec, ustanovitelj, oziroma vlagatelj sta- 
novanja. Iz tega izhaja tudi zahteva, da bi bilo potrebno pretežni del predpisov 
s področja stanovanjskega gospodarstva prenesti s federacije na republiko, kar 
bi olajšalo praktično izvajanje nalog stanovanjske reforme. 

Stanovanje, kot osebna potrošna dobrina ima dolgoročni karakter. Stano- 
vanje služi vsaj dvema in več generacijam, zato mu mora biti posvečena dolo- 
čena družbena skrb. S tem, da se ekonomski elementi uveljavljajo v realnih 
okvirih splošne gospodarske politike in kupne moči državljanov, je najbrž 
potrebno podrobneje proučiti vlogo stanovanja kot tržnega blaga. Pri tem ne 
smemo prezreti tega, da imamo v Sloveniji manj kot 10 % občanov z osebnimi 
dohodki, ki mesečno presegajo poprečno ceno kvadratnega metra stanovanja, 
kar je v evropskih državah merilo ekonomskih odnosov. Več kot polovica naših 
občanov ima manj kot 50 000 S dinarjev dohodka na družinskega člana poprečno, 
kar je seveda potrebno upoštevati, ko govorimo o obveznem sodelovanju ob- 
čanov pri gradnji stanovanj. Zato bo brez dvoma še dolgo morala biti prisotna 
družbena skrb za stanovanje, kar pa seveda ne more vplivati na to, da se 
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stanovanjsko gospodarstvo kot celota postopoma približuje tržnim ekonomskim 
odnosom. Že danes lahko trdimo, da bi del občanov lahko plačeval polno ali 
celo višjo stanarino, pri tem pa ne tmemo in ne moremo zanemariti skrbi za 
občane s poprečnimi nižjimi dohodki, kar naj bi se odrazilo v različnih oblikah 
subvencioniranja. Kompleks teh vprašanj seveda zahteva podrobno študijo, 
s katero bi se določilo mesto in vloga družbe pri reševanju stanovanjskega 
problema naših občanov. 

Ko govorimo o delu stanovanjskih podjetij, mnogokrat pozabljamo na 
stanje stanovanjskega fonda, ki so ga prevzela v upravljanje stanovanjska pod- 
jetja. Delovne organizacije, ki razpolagajo z novejšim stanovanjskim fondom, 
so osnovale svoje enote za gospodarjenje s stanovanji, poleg tega pa so ob 
priliki nacionalizacije lastniki izvzeli najboljši stanovanjski fond, najslabšega 
pa prepustili družbi. Tako so stanovanjska podjetja začela gospodariti z druž- 
benim stanovanjskim fondom, ki je bil v večini primerov v dokaj nezavidlji- 
vem položaju. Kot primer naj navedem, da ni več kot 25 % stanovanj zgrajenih 
po vojni v upravljanju stanovanjskih podjetij. Zvišanje stanarin pa je nujno 
vplivalo tudi na povečanje zahtev stanovalcev, po boljšem gospodarjenju z ob- 
stoječim fondom, nadomeščanje dotrajanih elementov in slično. Zato so morala 
stanovanjska podjetja večji del stanarin nameniti za sanacijo obstoječega fonda 
in so tako le manjši del namenila za reprodukcijo stanovanj. Treba je omeniti 
tudi določen odpor stanovalcev do vloge stanovanjskih podjetij, da se z delom 
stanarin vključujejo v enostavno in še posebno v razširjeno reprodukcijo sta- 
novanj. To so le nekateri momenti, ki so vplivali tako ali drugače na delo sta- 
novanjskih podjetij. 

Izvajanje gospodarske in družbene reforme je imelo določen vpliv tudi na 
izvajanje stanovanjske reforme. Podatki kažejo, da se v sedanji praksi niti na- 
mensko določena sredstva za stanovanjsko izgradnjo ne uporabljajo v tej sferi. 
Zato stojimo na stališču, da je potrebno zagotoviti, če ne drugače, tudi z zakon- 
skimi predpisi namensko uporabo vseh tistih sredstev, ki se formirajo in upo- 
rabljajo na področju stanovanjskega gospodarstva, vključno s sredstvi 4% pri- 
spevka delovnih organizacij, socialnega zavarovanja, bank in stanovanjskih 
podjetij. Povezava vseh teh sredstev predstavlja lahko ob ustrezni koordinaciji 
pomemben dejavnik pri realizaciji obsega stanovanjske graditve kot jo predvi- 
deva srednjeročni in akcijski program. Oblike uspešnega sodelovanja so se že 
pokazale, treba jih bo le skrbno razvijati in uspeh ne bo izostal. 

Kar zadeva vprašanje poslovnih prostorov, s katerimi upravljajo stano- 
vanjska podjetja smo mnenja, da je potrebno vsestransko proučiti pozitivne in 
negativne strani kakršnekoli rešitve in si pri tem prizadevati za načelno odlo- 
čitev, ki naj velja za vse, ki se bavijo, na tak ali drugačen način, z oddajanjem 
poslovnih prostorov. Stanovanjska podjetja imajo namreč v svojem upravljanju 
le manjši del vseh poslovnih prostorov in še ti so v glavnem v starejšem sta- 
novanjskem fondu. Nad 95% poslovnih prostorov, zgrajenih po vojni, imajo 
že danes v upravljanju delovne organizacije, ki so v pretežni meri ta poslovni 
fond tudi zgradile. Vprašanje je tudi splošnih pogojev tržišča ter zagotovitve 
najnujnejših poslovnih prostorov v novih stanovanjskih soseskah. Kakršnakoli 
enostranska rešitev bi lahko imela daljnosežne in negativne posledice. 

Vprašanje, ki je prisotno vseskozi od formiranja stanovanjskih podjetij je 
samoupravljanje v stanovanjskem gospodarstvu. Menim, da je tudi na tem pod- 
ročju treba poiskati optimalnih in realnih rešitev. Ne gre toliko za same oblike 
samoupravljanja, temveč za njegovo vsebino, pri čemer je potrebno upoštevati 
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racionalnost poslovanja in celovitost delovanja stanovanjskega podjetja kot 
takega. 

Zato tudi delo hišnih svetov in zborov stanovalcev ne bi smelo biti izvzeto 
iz delovanja stanovanjskega podjetja, temveč nasprotno sestavni del samo- 
upravljanja v stanovanjskem podjetju. Nekateri predlogi v tej smeri namreč 
ne upoštevajo v zadostni meri enotnosti poslovanja s stanovanjskimi hišami 
v okviru stanovanjskega podjetja. Prisotna mora biti osnovna misel, da lahko 
vsak stanovalec sodeluje v samoupravnem mehanizmu stanovanjskega podjetja 
od zbora stanovalcev, hišnega sveta, skupščine stanovalcev in delavskega sveta 
podjetja. Praktične izkušnje kažejo, da povsod tam, kjer je interes stanovalcev 
isti tudi v sedanjih okoliščinah, lahko uveljavljajo vse svoje samoupravne pra- 
vice, ki pa so seveda nujno povezane tudi z določenimi dolžnostmi. Stanovanj- 
ska podjetja so ekonomsko zainteresirana za uspešno delovanje vsega samo- 
upravnega mehanizma v stanovanjskem gospodarstvu, posebno še v primerih, 
kjer je prisotna skrb in interes stanovalcev za uspešnejše in racionalnejše gospo- 
darjenje z obstoječim fondom. Zato ni umestno izločati samoupravljanja hiš iz 
samoupravljanja podjetja, temveč nasprotno, s pomočjo družbeno-političnih 
organizacij vphvati na formiranje takih odnosov, ki bodo dali svoj prispevek 
k skupnim uspehom stanovanjskega gospodarstva kot celote. Smatram za 
nujno, da se v celoti podpre akcija koordinacije vseh zainteresiranih in odgo- 
vornih dejavnikov na področju stanovanjskega gospodarstva in stanovanjske 
izgradnje, kakor tudi, da se sistematično z vso odgovornostjo in strokovnostjo 
pristopi k nadaljnjemu razreševanju odprtih vprašanj na področju stanovanj- 
skega gospodarstva, ob upoštevanju programiranja dolgoročnih in perspektivnih 
nalog s tega področja. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima tovariš Franc Rupret. 

Franc Rupret: Tovarišice in tovariši poslanci! V materialih je danih 
dovolj dokazov za to, da se pri nas uveljavlja stanovanje dejansko kot tržno 
blago in to vse bolj v širino in da to lahko ocenjujemo kot realizacijo generalne 
linije, ki smo jo s stanovanjsko reformo začrtali. Ukrepi, ki so vodili razvoj 
v to smer, so bili nedvomno pravilni. V dobršni meri smo dosegli spremembo 
gledanj na skrb oziroma na odgovornost za preskrbo stanovanj. Vendar pa na 
tem področju še ne moremo biti niti zdaleč zadovoljni. Dejstva, da se nam 
stanovanjska izgradnja odvija izrazito ekstenzivno, da se nam je v obdobju od 
leta 1963 do 1967 povečal efektivni stanovanjski primanjkljaj za okoli 18 000 
stanovanj in da znaša sedaj že blizu 50 000 stanovanj, da ocenjujemo poten- 
cialne stanovanjske potrebe v Sloveniji na okoli 90 000 stanovanj in posebno 
še, da dobršen del naših občanov nima ob sedanjih pogojih zagotovljene realne 
perspektive, da pridejo do stanovanja, nas opozarjajo na to, da moramo celoten 
sistem izpopolniti — poudarjam ne menjati — če želimo učinkoviteje kot do 
sedaj reševati to problematiko. 

Akcijski program koordinacijskega odbora, ki vam je bil predložen, pred- 
stavlja dejansko konkreten delovni načrt prav v tej smeri. Težina nalog, ki jih 
želimo z akcijskim programom reševati, že sama ilustrira njegov pomen. Dolo- 
čena vprašanja in morda celo nezaupanje v ta program nastajajo ponekod zato, 
ker nakazu.je program vrsto ukrepov ter ker se predvsem naslanja na speci- 
fično nove orgnizacijske forme stanovanjske graditve. Ker je realizacija tega 
programa vezana na polno podporo vseh dejavnikov, sem mnenja, da je po- 
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trebno tudi na tem mestu dati še nekatera dopolnilna pojasnila. Posebna orga- 
nizacija stanovanjske graditve je potrebna zaradi številnih specifičnosti in za- 
konitosti, ki so tipične za to dejavnost. V razpravi se bom omejil le na nekatere 
naj pomembnej še. 

O dolgoročnosti stanovanjskega gospodarstva, o kateri je razpravljal go- 
vornik pred menoj, ne bom podrobneje govoril. Zadržal pa se bom pri vpra- 
šanju cene stanovanja kot potrošnega blaga in pri vplivu neproizvodnih 
faktorjev na gradnjo in ceno ter pri proizvodnih posebnostih. 

Prešel bi neposredno na vprašanje cene stanovanja. Na tem mestu se ne 
bom spuščal v presojo, ali gradimo drago ah ne, ker žal nimamo za tak odgovor 
kompleksnih analiz. Znano pa nam je, da je stanovanje tako pri nas kot povsod 
v svetu, torej glede tega nismo izjema, normalno najdražja dobrina, ki jo človek 
rabi v življenju. Zaradi take, specifično težke cene se stanovanje redoma pro- 
daja in kupuje po deležih oziroma s pomočjo dolgoročnih kreditov. Zaradi tega 
je politika kreditiranja kupcev stanovanj in tudi politika stanarin odločilnega 
pomena za reševanje stanovanjskih problemov. Iz teh vidikov je družbeno 
usmerjanje stanovanjske problematike nujno potrebno. 

Najmanj smo, tovarišice in tovariši poslanci, do sedaj v praksi upoštevali 
tretjo značilnost, ki sem jo omenil v zvezi z gradnjo stanovanj in naselij. To 
so neproizvodni zunanji dejavniki, ki imajo odločilen vpliv na uporabno* vred- 
nost stanovanj in tudi na njihovo ceno. Množična gradnja stanovanj je tesno 
povezana z gradnjo naselij, naših mest in centrov, kar kaže na družbeno po- 
membnost te gradnje in na nujnost neposrednega vmešavanja celotne družbe 
v ta proces. 

Prizadevanja, ki so sedaj že vidna na področju našega urbanizma, zaslužijo 
zato našo posebno pozornost. Pri tem se moramo seveda v polni meri zavedati, 
da predstavlja na primer bodoči regionalni program razvoja naše republike po- 
zitivni pol, obenem pa predstavlja skrajno neurejena, režijska gradnja, nega- 
tivni pol v teh prizadevanjih. To mora biti morilo za odnos naše družbe 
do teh pojavov. Mislim, da je o tem zelo nazorno govorila tovariši ca poslanka 
iz Celja. 

Želel bi podrobneje opredeliti vpliv neproizvodnih dejavnikov na organiza- 
cijo gradnje, na uporabnost in ceno stanovanj, zato bom navedel samo nekaj 
primerov. 

Vpliv občinske skupščine, ko odloča o urbanističnih in zazidalnih načrtih, 
o etapah izgradnje, o zemljiški politiki, o prispevkih za uporabo zemljišč, za 
gradnjo šol, zavetišč in organizacij preskrbe, nadalje vpliv urbanistov, ki z 
urbanističnimi oziroma zazidalnimi načrti odločajo o gostoti objektov o vi- 
šini in vrsti objektov, o stcpnji komunalnega standarda, o položaju objektov 
in stanovanj, o odnosu glede osončenja, prometa itd.; jnadalje imajo odločujoč 
vpliv komunalne organizacije, banke, delovne organizacije in stanovanjska pod- 
jetja na pogoje in na orientacijo kupcev za nakup stanovanj. Poleg tega je 
treba omeniti še vpliv tehnične regulative inšpekcijskih služb itd. 

Neuspehi v stanovanjski gradnji nastajajo predvsem zato, ker ti dejavniki 
ne delujejo medsebojno dovolj povezano. Ta heterogenost vplivov kaže na nuj- 
nost doslednega planiranja gradbenih naselij ter sploh na potrebo višje stopnje 
družbene organizacije na tem področju. Proizvodne specifičnosti so v gradbe- 
ništvu in v stanovanjski gradnji zelo številne, ki so vam večinoma že znane in 
jih ne bi navajal. 

3* 
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Opozoriti pa hočem na specifičnost, ki je vezana na razvoj industrializacije 
stanovanjske graditve v pogojih, ki veljajo na območju naše republike, ki je 
ena od temeljnih postavk tega akcijskega programa. Slovenija ima predvsem 
pogoje za razvoj odprtega elastičnega, našim razmeram prilagodljivega sistema 
industrializacije stanovanjske graditve. Ne gre samo za razvoj montažnih siste- 
mov. Ta sistem temelji na prefabrikaciji elementov. Da bomo tem proizvajal- 
cem. lahko omogočili ekonomične proizvodne serije, je potrebno to proizvodnjo 
medsebojno koordinirati in konfrontirati. Le tako bodo prefafcrikati konver- 
tibilni, splošno uporabni in zato racionalni. Vse to nas opozarja, da organizacijo 
gradnje stanovanj ni mogoče poenostaviti, temveč bi bilo treba teame oziroma 
verigo dejavnikov še razširiti in v to delo vključiti tudi sociologe, ekonomiste, 
zdravnike, raziskovalce itd. 

Poenostavitev gradnje je mogoča le v širši industrijski koncepciji in v siste- 
matičnem načrtnem delu. Proučevanje vseh teh elementov je privedlo do novih 
organizacijskih oblik, katerih zsmetek predstavljajo koordinacijski odbori. 2e 
v začetni fazi dela koordinacijskih odborov se razvijajo oblike poslovno-tehnič- 
nega sodelovanja. Pri tem pa bi bilo preuranjeno napovedovati njihovo končno 
rešitev. 

Moj namen je bil, da na tem mestu osvetlim vzroke, ki so pripeljali do 
akcije, o kateri danes razpravljamo in da pocprem prizadevanja, da lahko 
v takšni in v še bolj izpopolnjeni organizaciji kvalitetno obvladamo naloge, 
ki so pred nami. 

Osnovne ideje o kompleksni organizaciji stanovanjske graditve so bile 
v naši republiki obdelane že leta 1958 v študiji sklada Borisa Kidriča. Vsi na- 
pori za realizacijo teh idej đo se do sedaj izjalovili. Vzrok je v tem, da so se 
te naloge lotevali parcialno posamezni dejavniki, kot na primer združenje sta- 
novanjskih podjetij, v zadnjih letih pa spet posamezna združenja proizvajalcev. 
Tako široko zastavljena organizacija, ki jo predstavlja sedanja mreža koordi- 
nacijskih odborov, je rezultat dosedanjih izkušenj in globljega proučevanja 
zakonitosti tega področja. 

Drugo. Ob dilemah, ki so nujno prisotne za optimistično ali pesimistično 
presojanje možnosti pospešenega reševanja stanovanjskih potreb naših ljudi, 
sem mnenja, da imamo v naši republiki dovolj razlogov za optimizem. Spio- 
ščena iniciativa stanovanjskih interesentov, ki se je pokazala po reformi, ne- 
dvomno kaže, da razpolagamo s pomembnim potencialom, ki ga je potrebno 
le pravilno usmerjati. Slovenci smo se že od nekdaj nagibali k temu, da nam 
je prva tkrb lasten dem in kar je še važnejše tudi k varčevanju. Zaradi tega 
mora prav ta oblika mobilizacije sredstev dobiti v naših bodočih programih 
razvoja stanovanjske gradnje prioritetno mesto. 

Res je, da imamo v Sloveniji okoli 7000 varčevalcev, kar je zelo veliko, 
zlasti če primerjamo to število s stanjem pred dvemi leti, ali pa če primerjamo 
to število s številom varčevalcev v vsej državi. Obenem pa je stanje varčevalcev 
minimalno v primerjavi z našemi možnostmi in potrebami, zlasti če smo se 
odločili za postopno likvidacijo stanovanjskega prispevka kot pomembnega vira 
sredstev za stanovanjsko izgradnjo. Iipcpolnjen sistem varčevanja, vezan na 
ustrezna jamstva, početno na to, kar je bilo že v referatih danes povedano, 
ima v naši republiki vse možnosti, da zajame od 100 000 do 150 tisoč varčeval- 
cev, oziroma, da poveča letno te vloge na 20 do 30 mihjard starih dinarjev. 
Tako opredeljena naloga narekuje predhodno kompleksno proučitev tega pro- 
blema in uporabo vseh možnosti, ki jih ima družba za uresničitev tega cilja. 
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Pomen te naloge se kaže tako glede hitrega reševanja stanovanjskih problemov, 
kakor glede razširitve perspektive za stanovanja za širše kategorije ljudi, 
kot glede na razvoj tehnologije in racionalizacije gradnje. Zaradi tega je prav, 
da se družbena prizadevanja v tej smeri nadaljujejo. 

Predsedujoči Miran G oslar: Kot zadnja se je prijavila k razpravi 
poslanka Marija Mesarič. 

Marija Mesarič: Tovarišice in tovariši poslanci! Ker so predgovor- 
niki izčrpali razpoložljivi čas, tem v svoji razpravi krajša kot pa sem imela 
namen, zato bom skušala v krajši obliki povedati svoje misli. 

Z akcijskim programom, kot nam je bil predložen, se v glavnem strinjam, 
razen s tistimi pomanjkljivostmi, ki jih je že v dopoldanski razpravi ugotovil 
in posredoval v dopolnitev poslanec tovariš Šorli. Prek biroja za gradbeništvo 
sem dostavila zboru osnutek ugotovitev, priporočil in sklepov, ki ste jih prejeli 
v zvezi s problematiko stanovanjskega gospodarstva v celotni gradbeni operativi 
Slovenije. Gradbena operativa ni ugovarjala oziroma molče soglašala s temi 
ugotovitvami, ali pa je odgovorila, da se z ugotovitvami, razen manjših spre- 
memb, v glavnem strinja in jih podpira. 

Ne morem se v celoti strinjati in bi skušala nekoliko polemizirati z uvod- 
nim izvajanjem republiškega sekretarja inž. Lipiča. V svojem izvajanju je nam- 
reč omenil, da se ne želi spuščati v vzroke za naraščanje cene stanovanja. Menim 
pa, da je imel prav, da se v te vzroke ni spuščal, V diskusiji predgovornika 
smo slišali za te vzroke. Če bi hoteli podrobneje obravnavati vse te vzroke, 
potem bi danes ves dan razpravljali samo o njih. Menim pa, da bi bilo nujno, 
če bi prav zaradi teh specifičnosti in zaradi špekulacije na področju prometa 
z zemljišči, ki do neke mere povečuje cene stanovanja, enkrat posebej raz- 
pravljali. 

Nadalje bi se želela dotakniti vprašanja funkcije stanarine. Res, da eko- 
nomska načela na tržišču s stanovanji že nekoliko bolj delujejo, vendar nastaja 
pri. tem vprašanje stanovanj v zasebni lasti, ki so bila zgrajena pred letom 1964, 
tako glede višine stanarine, kakor glede lastniških odnosov. Položaj lastniških 
in najemniških stanovanj do leta 1964 je v podobnem nesorazmerju kot je 
danes položaj najemniških z lastniškimi stanovanji. Na primer: nekdo>, ki je 
pred letom 1964 zgradil svojo hišo, plačuje mesečno 3000 S dinarjev anuitete. 
Višina anuitete tedaj in danes se močno razlikujeta. Glede tega problema last- 
niških in najemniških stanovanj pa se nikakor ne bi mogla strinjati s poro- 
čevalcem izvršnega sveta. Mislim, da so bile nekatere misli zelo dobre, zlasti 
ko nakazuje perspektivo temu področju za nekaj let naprej. Samo bojim se, 
da so nakazane orientacije preveč dolgoročne in da sedanje možnosti in ureditve 
še zdaleč niso takšne, da bi lahko tako širokepotezno reševali problem stano- 
vanjske gradnje oziroma celotne stanovanje problematike. 

Pri tem merim predvsem na problem, ki ga je navedel tovariš sekretar 
v svojem izvajanju glede prodaje družbenih stanovanj. Menim, da bi s pred- 
laganim konceptom glede prodaje družbenih stanovanj zaradi neenotnih krite- 
rijev napravili celo korak nazaj. To govorim iz naše doslej znane prakse in 
zato, ker smo v odločitvah radi preekstremni. Menim, da smo pred leti prav 
v tej dvorani ali pa celo kot posamezniki podpirali stališče in bili zagovorniki 
take politike odprodaje družbenih stanovanj posameznikom. Ne vem, če je 
predlagano stališče glede tega vprašanja v redu, zato bi želela natančnejše ob- 
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razložitve, ker me tako bežno podajanje problemov ne more prepričati, da bi 
se lahko zavzela za tako iniciativo. 

Prav tako se ne morem povsem strinjati s predlogi za rešitev glede tako 
imenovanih socialnih stanovanj, Ne zamerite mi, če morda preveč gledam na ta 
problem s položaja tistih, ki nimajo možnosti za pridobitev stanovanja. Ali pa 
imam preveč v spominu svoj primer, ker sem bila zelo dolgo pričakovalec sta- 
novanja in se še nisem znebila občutka težke poti in prizadevanj do rešitve 
stanovanjskega problema. Tistim, ki jim je prelahko dana ta dobrina in ki se 
jim stanovanjske razmere z rastjo družine lagodno spreminjajo in celo ponu- 
jajo, ne morejo razumeti tistih, ki bi bili zadovoljni z eno samo sobo, pa čeprav 
za petčlansko družino. Zato se ne morem strinjati z besedami sekretarja, čeprav 
je njegova želja zelo lepa in bi jo verjetno, če bi imeli te možnosti, vsi zelo 
pozdravili, namreč ko pravi, da ne bi delili več stanovanj. Te besede so podobne 
mnenju tovariša Vadnjala, ki meni, da ne bi iz gradbenega vidika kazalo deliti 
tako imenovana socialna stanovanja. Mislim, da bi morala obstojati tudi iz 
gradbenega vidika različna stanovanja. Tako ali drugačno obliko rešitve bo 
treba najti, ali da damio subvencijo tistemu, ki nima ustreznih možnosti za sta- 
novanje, ker pa denarja nimamo, tudi subvencij v taki meri ne bo, da bi pri- 
zadeti upravičenec dobil pravočasno stanovanje. Zato se bo treba odločiti za 
postopno reševanje teh problemov, da damo najemniku ali kot kupcu takega 
stanovanja za začetek take možnosti, kot jih prenese njihov žep. Zato bi zado- 
stovala skromnejša soba z najnujnejšimi pritiklinami, ki bi jo lahko uporabnik 
kasneje zamenjal ali s svojimi sredstvi preadaptiral. Jasno je, da bi bilo pred- 
hodno nujno urediti vsa zadevna zakonska določila, ki onemogočajo rešitev 
takih stremljenj kot na primer vprašanje etažnega lastništva itd., o čemer ne 
bi razpravljala. 

Individualno gradnjo večkrat napadamo, pa se ob tem nikdar ne vpra- 
šamo, ali je ta gradnja res cenejša za tistega, ki se -odloči za individualno 
gradnjo. Poznam dosti primerov, s katerimi bi lahko dokazala, da so moje 
trditve točne, da si mora graditelj pas močno zategniti v času gradnje, razen 
tistih, ki uživajo pri tem razne privilegije. Kdor pa hoče graditi stanovanje 
z lastnimi sredstvi, se je odločil za individualno gradnjo samo zaradi tega, ker 
je pot do blokovne gradnje predolga, ker ne more živeti pod smreko, in se je 
zato odločil da bo živel najprej pod ploščo, potem v pritličju, v skromno ure- 
jenem prostoru, ki ga bo uredil toliko, kolikor mu bodo dopuščale možnosti. 
Poznamo precej takih primerov, ki bi jih morah po zakonu preganjati, menim 
pa, da je to edini možni izhod iz težav za tistega, ki res hoče varčevati, ker ga 
naši nestabilni bančni pogoji ne morejo zainteresirati. 

Želela bi opozoriti samo še na en problem. V uvodnih besedah je tovariš 
inž. Lipič tudi povedal, da dohodki od stanarine v stanovanjskih podjetjih niso 
stimulativni, ker se celotni dohodek iz stanarin porabi za vzdrževanje in se 
iz teh sredstev ne more vlagati ničesar za razširjeno reprodukcijo. Nadalje je 
omenil, da podjetja zaradi tega niso zainteresirana, da bi vlagala v stanovanjsko 
gradnjo, ki je zato tudi upadla. Delovne organizacije so zaradi take nizke sta- 
narine celo razprodale svoj stanovanjski fond. Želela bi opozoriti tovariša 
sekretarja, da stanarina najbrž ni poglavitni vzrok, pač pa dejstvo, da so naša 
zakonska določila taka, da bi lahko stanovanjske oziroma gospodarske organi- 
zacije nenehno reševale stanovanjske probleme svojih delavcev, pa jih ne bodo 
nikoli rešile. Delavcu, ki pridobi stanovanjsko pravico, mu te ne more nobeden 
odvzeti. Čemu potem podjetju tako stanovanje, ki ni vseljivo in podjetje ne 
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more z njim razpolagati, temveč mu ostanejo le gole obveznosti. Zato ga 
raje odproda tistemu, ki si je pridobil stanovanjsko pravico in če je zaintere- 
siran, da ga kupi, ker podjetju zasedeno stanovanje tako in tako nič ne koristi. 
Če pa je podjetje oddalo stanovanje stanovanjskemu podjetju »Dom«, ima še 
vedno dve dolžnosti: da plačuje anuitete za posojilo, ki ga je najelo pri banki 
in da rešuje še naprej probleme uživalcev stanovanja in ureja vse tegobe, ki 
se v stanovanju dogajajo, ker pač ni nikogar, ki bi jih namesto podjetja reševal. 
Pot urejevanja problemov prek podjetja »Dom« je glede na obseg in položaj 
tega podjetja zelo dolga, saj traja samo pobiranje stanarine tudi po 8 mesecev, 
kaj šele čas, ki je potreben za reševanje drugih vprašanj. Da ne bom, predolga, 
bi svojo razpravo zaključila. 

Predsedujoči Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima pred- 
sednik občasnega odbora za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora 
tovariš Franc Lamut, ki bo v imenu obeh odborov poročal o njihovih sklepnih 
ugotovitvah. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predloženo gradivo in današnja razprava so v celoti osvetlili vprašanje stano- 
vanjskega gospodarstva. Vendar želim ponoviti besede, ki jih je izrekel prej 
tovariš Crne in sicer, da s tem ne zaključujemo in dokončno razrešujemo pro- 
blemov nadaljnje stanovanjske izgradnje. Nasprotno. Menim, da je nadaljnji 
razvoj gospodarstva na področju stanovanjske izgradnje tesno povezan z raz- 
vojem. našega celotnega gospodarstva in našega sistema. Jasno je in v skladu 
z ekonomskimi zakonitostmi, da lahko sprejemamo za to področje takšne smer- 
nice, za katere sodimo, da jih lahko v določenem času tudi izvršimo. Kljub 
temu, da sta to storila že oba odbora v svojem poročilu, naj ponovno opozorim, 
da njuna naloga ni bila enostavna. Težko se je bilo odločiti, kakšno sistematiko 
naj bi odbora uveljavila pri sestavljanju in pri obdelavi teh ugotovitev. 

Te ugotovitve smo razdelili prvič: na splošne ugotovitve, drugič: na sklep 
o nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva Socialistične republike Slo- 
venije in tretjič: na priporočila o nadaljnjem izvajanju stanovanjske reforme. 
Sodim, da smo glede na tako skrbno zbrano gradivo republiškega sekretariata 
za urbanizem in ustreznih strokovnih združenj s tega področja lahko določili 
le vrstni red prednostnih nalog ter osnovno usmeritev za naše nadaljnje delo 
na tem področju. 

To delo je obsežno in zahteva obdelavo organizacijskih vprašanj, kakor 
tudi vprašanj s področja normativnih aktov. Zato si ne domišljamo, da smo 
s predloženimi ugotovitvami in priporočili zajeli vsa vprašanja, ki jih dnevno 
srečujemo pri nadaljnjem razvoju stanovanjskega gospodarstva in izvajanju 
gospodarske reforme. Pri izdelavi te zahtevne naloge smo upoštevali nekatere 
načelne ugotovitve. To velja predvsem za primere, kjer smo dajali naloge, ali 
izvršnemu svetu, ali republiškim, sekretariatom, da pripravijo določeno gradivo 
ali določene spremembe predpisov. Pri tem želim opozoriti, da nismo imeli na- 
menov ustvarjati presedana o tem, da bi lahko ugotovitve obeh zborov skupščine 
izzvenele, kot da sprejemamo nekaj, za kar vemo, da nismo dovolj proučili 
ali pa nismo sposobni teh stvari v določenem obdobju tudi realizirati. Končno 
sodim, da sta pri teh stvareh oba odbora upoštevala tudi avtoritativnost pri- 
poročil in ugotovitev. Zaradi tega prosim, da jemljete te ugotovitve tudi v 
takšnem smislu. 
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Dolžan sem poročati tudi o stališčih odborov do amandmajev, ki sta jih 
dala poslanca Mirko Tratnik in Ivan Kočevar. 

Oba odbora sta se zedinila o predlogu poslanca Mirka Tratnika in pred- 
lagata, da se v ugotovitve vstavi besedilo, »da se skladu Borisa Kidriča pri- 
poroči, da prouči in odloči o možnostih delnega sofinanciranja znanstveno- 
raziskovalnega dela s področja racionalizacije stanovanjske graditve«. 

Odbora pa nista mogla sprejeti predloga poslanca gospodarskega zbora 
tovariša Kočevarja, ker sta ugotovila, da sodi to vprašanje v komunalno gospo- 
darstvo. Vendar je republički sekretar za urbanizem tovariš Drago Lipič na 
seji obeh odborov obljubil, da bodo predlog in pobude tovariša Kočevarja upo- 
števali pri analizi in poročilu o izvajanju in problematiki komunalnega gospo- 
darstva v SR Sloveniji. Poslanec Kočevar, ki je bil na seji odborov navzoč, 
se je s tem zagotovilom strinjal. 

Odbora bosta vsa priporočila in pobude z današnje razprave zbrala in 
posredovala tistim organom, v katerih pristojno sodijo. Menim tudi — kar pa 
je bilo poudarjeno tudi na današnji popoldanski seji obeh odborov — da je 
celotna razprava opozorila na številna odprta vprašanja, ki v teh ugotovitvah, 
priporočilih in stališčih niso podrobneje zajeta, vendar jih lahko uvrstimo v to 
delovno področje. Zato ne nameravam podrobneje analizirati še ostale razprave, 
za katero sodim, da je bila zelo plodna in bo lahko v pomoč ustreznim organom, 
ki problematiko spremljajo. Prav gotovo pa bo služila tudi obema odboroma, 
to je občasnemu odboru za družbenoekonomske odnose in odboru za urbani- 
zem in stanovanjsko izgradnjo pri njihovem, nadaljnjem delu. Najlepša hvala! 

Predsedujoči Miran Goslar: Razprava je izčrpana. Lahko preidemo 
h glasovanju. Dajem predlog ugotovitev, sklepov in priporočil z dopolnitvijo, 
ki jo je navedel tovariš Lamut, na glasovanje. Najprej naj glasuje republiški 
zbor. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog ugotovitev, sklepov in priporočil 
soglasno sprejel. 

Isti predlog dajem na glasovanje gospodarskemu zboru. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je tudi v gospodarskem zboru ta predlog soglasno sprejet. 
S tem je ta točka zaključena. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, na predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, ki je dal tudi pismeno obrazložitev. 
Predstavnik predlagatelja je inž. Drago Lipič. Predlog zakona so obravnavali 
v republiškem zboru odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne 
zadeve, v gospodarskem zboru pa občasni odbor za proizvodnjo, promet in 
poslovno sodelovanje ter občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance. 
Prav tako je predlog obravnavala zakonodajno-pravna komisija. Poročila odbo- 
rov in komisije so priložena. Morda želi predstavnik izvršnega sveta k predlogu 
še kaj dodati? (Ne.) 

Pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ker ni razprave, 
lahko preidemo na glasovanje. Najprej naj o predlogu zakona glasuje gospo- 
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darski zbor. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo- 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor predlog zakona soglasno sprejel. 
Sedaj bo glasoval še republiški zbor. Kdor je za predlog zakona, naj pro- 

sim dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (En poslanec.) 

Ugotavljam, da je tudi republiški zbor predlog zakona sprejel z večino' 
glasov. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda: na obravnavo predloga 
drugega rebalansa finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967. 

Predlagatelj je upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije. Predstavnik 
sklada je Alojz Zokalj. Gradivo je bilo poslano izvršnemu svetu na podlagi 
109. člena začasnega poslovnika republiškega zbora. Predstavnik izvršnega 
sveta je Boris Vadnjal. 

Predlog tega rebalansa je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet 
republiškega zbora, ki je predložil zboru obrazložen predlog odloka o soglasju. 
Poleg tega sta predlog tega rebalansa in predlog odloka obravnavala v go- 
spodarskem zboru občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance in 
odbor za proizvodnjo, premet in poslovno sodelovanje. Pismena poročila od- 
borov so priložena, prav tako tudi pismeno poročilo zakonodajno-pravne ko- 
misije. Pričenjam razpravo. Besedo ima tovariš Alojz Zokalj. 

Alojz Zokalj: Tovariš predsednik, če dovolite, bom dal obrazložitev 
k obema našima predlogoma in sicer k rebalansu za leto 1967 in k predlogu 
finančnega načrta sklada za leto 1968. 

Predsedujoči Miran Goslar: Ali ni mogoče dati obrazložitve za vsak 
predlog posebej? 

Alojz Zokalj: To je med seboj tesno povezano, razen tega pa je prvi 
predlog bolj formalnega značaja. 

Predsedujoči Miran Goslar: Potem se strinjamo s skupno obraz- 
ložitvijo. 

Alojz Zokalj: Tovarišice poslanke, tovariši poslanci. Dovolite mi, 
da na podlagi veljavnih predpisov predlagam v imenu cestnega sklada SR Slo- 
venije potrditev drugega rebalansa finančnega načrta sklada za 1967. leto in 
finančni načrt sklada in program cestnih del za 1968. leto. 

Drugi rebalans finančnega načrta sklada za 1967. leto je samo formalnega 
značaja in v ničemer ne spreminja obsega posameznih cestnih del. Finančni 
načrt in program del za 1968. leto pa določa politiko gospodarjenja z republi- 
škimi cestami in s sredstvi zanje. Ob tej priložnosti želim posebej pripomniti, 
da omogočata pravočasna obravnava in potrditev programa gospodarnejše rav- 
nanje s sredstvi za ceste in obenem tudi lažje poslovanje izvajalcev del. 

Zaradi tega želim posebej poudariti, da bo treba tudi v bodoče nadaljevati 
z letos začeto prakso, da bomo namreč programe cestnih del pravočasno obrav- 
navah in sprejemali. Predloženi pFogram cestnih del za 1968. leto ne obravnava 
povečanega prispevka za ceste oH bencina, ker je upravni odbor sklada sprejel 
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program, ki ga je predložil predstavniškim organom pred povečanjem cen 
bencina od 23. novembra letos naprej. Zato bom o tej problematiki dal kasneje 
ustrezne predloge. 

Ceste I., II. in III. reda, ki tvorijo v Sloveniji republiško cestno mrežo, 
imajo skupno 6400 km. Stanje te cestne mreže pa ni tako, kot bi to zahteval 
razvijajoči se cestni promet. 

Tako imamo še vedno 33 % makadamskih cest I. in II. reda, in celo 85 % 
makadamskih cest v III. redu. Za osni pritisk nad 81 je usposobljenih le 
497 km cest ali 19 %. Nadalje je na teh cestah 37% dolžine vozišč ožjih od 
6 m, osni zavoji zavzemajo okrog 20 % dolžine, nepregledni ovinki pa 23 % 
dolžine. Problematično je tudi stanje mostov. Od skupnega števila 1232 mostov 
na republiških cestah jih 136 ne dovoljuje osnega pritiska nad 8 t. Poleg tega 
pa imamo še vedno 79 mostovnih provizorij ev. 

Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da je narastel promet na cestah I. in 
II. reda od leta 1962 do konca lanskega leta, od 2900 na 6204 1 v 24 urah, 
kar pomeni, da se je promet v pičlih petih letih povečal za več kot dvakrat. 
Našteti podatki dovolj zgovorno pričajo, kako nastopa in se vedno bolj veča 
razlika med stanjem cest in zahtevami prometa. Pri tem želim poudariti sicer 
znano dejstvo, da je pri tej problematiki še posebej kritično stanje cestnega 
križa, kjer beležimo nagel, rekel bi skoraj nenormalen trend naraščanja 
prometa. 

Cestni križ, ki ga sestavljajo cestne smeri s središčem v Ljubljani in kraki 
Podkoren oziroma Ljubelj—Bregana, ter Šentilj—Postojna z razvejiščem proti 
Gorici, Trstu, Kopru in Reki, predstavlja po svoji dolžini 10 % republiške 
cestne mreže. Po njem pa se odvija približno 60 % celotnega cestnega prometa. 
Zaradi takega položaja in stanja cest v Sloveniji in pa vedno priman j kujočih 
sredstev za kritje vseh potreb se je cestni sklad republike še posebej trudil, 
da bi se dosledno uveljavljala načela dobrega gospodarjenja in z razpoložljivimi 
sredstvi dosegali tako optimalni učinki, predvsem pa ohranilo in deloma tudi 
izboljšalo' obstoječe cestno omrežje. 

Sedanje ceste marsikje ne ustrezajo, zato je razumljiva tudi določena kri- 
tika med uporabniki cest. Kljub temu pa želim pripomniti, da lahko ugotovim 
v cestnem gospodarjenju določene uspehe in napredek. Ob polnem razumevanju 
predstavniških organov pri obravnavanju programov in finančnih načrtov in 
z napori kolektivov, ki upravljajo, načrtujejo in gradijo ceste, so bili med 
drugim doseženi v zadnjih petih letih tile rezultati: Rekonstruirano oziroma 
modernizirano je bilo okoli 700 km cest. Na novo so bile položene asfaltne 
prevleke v dolžini približno 400 km, od česar 180 km na cestnem križu. Poleg 
tega je bilo zgrajenih 47 mostov. Menimo, da se je zboljšalo tudi vzdrževanje 
cest na cestah republiške mreže, predvsem pa na cestnem križu. Letos spomladi 
so bili spremenjeni predpisi s področja cestne služte, ki so uvedli ekonomske 
odnose na področju cestnega gospodarstva. Ti predpisi so prekinili s prejšnjim 
načinom, da se lahko sredstva za ceste, ki so bila zbrana na fiskalni osnovi, 
trošila bolj ali manj ne glede na opravljeno delo. Na ta način se je v Sloveniji, 
z zveznimi predpisi legalizirala že prej veljavna praksa, da se uporabljajo 
sredstva za cestna dela na podlagi pogodbenih odnosov. 

To in pa povečanje prispevkov za ceste s 1. 1. leta 1967. je dalo osnovo za 
pristop k pravočasnemu načrtovanju cestnih del in k utrjevanju ekonomskih 
odnosov v gospodarjenju s sredstvi. Srednjeročni program razvoja določa na 
področju cestnega gospodarstva, da se zagotovi predvsem zadovoljivo- vzdrževa- 
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nje cest in začne s projektiranjem in gradnjo novih cestnih odsekov na križu. 
V ta namen so bila z republiškimi predpisi tudi predvidena sredstva iz naslova 
1,5% republiškega dodatnega prometnega davka za projektiranje in gradnjo 
novih cestnih odsekov. Na osnovi teh smernic je bil letos spomladi izdelan 
štiriletni program vzdrževanja in rekonstrukcije cest, ki spadajo v republiško 
pristojnost. Pri sestavi tega plana se je težilo k temu, da se zagotovi zado- 
voljivo vzdrževanje in zimska služba na republiški cestni mreži in da se od- 
pravi čimveč nevarnih mest ah kot imenujemo »črne točke« na teh cestah. 
Posebno pozornost je načrt posvetil obnovitvenim in vzdrževalnim delom na 
cestnem, križu in na drugih važnih, s prometom bolj obremenjenih cestah. 
Razen tega pa smo posebej upoštevali potrebe rekonstrukcije tistih makadam- 
skih cest, predvsem I. in II. reda, kjer je promet že toliko narasel, da enostavno 
vzdrževanje ne bi bilo več uspešno, s stroški za tako popolno vzdrževanje pa 
bi presegali vse običajne ekonomike normative. 

V program so bile vključene tudi izboljšave ter gradnje novih mostov in 
ureditev nekaterih obmejnih prehodov. Pri programiranju so bile kot osnovno 
merilo upoštevane prometne obremenitve. S tem štiriletnim programom, ki ga 
je 20. aprila 1964 potrdila Skupščina SR Slovenije, bo obnovljeno približno 
650 km asfaltiranih cest, modernizirano približno 300 km makadamskih cest 
in zgrajeno ter obnovljeno 79 m/cstov, od tega 15 večjih. V programu, ki vam 
je predložen, so določena samo dela na cestah, ki naj bodo opravljena v letu 
1968 v okviru že odobrenega štiriletnega srednjeročnega plana. Z njim dejansko 
samo določamo' dinamiko že programiranih cestnih del, seveda v okviru raz- 
položljivih enoletnih sredstev. 

Prosim in predlagam, da v nadaljnjih obravnavah upoštevate to okoliščino. 
Zaradi tega pričakujemo in želimo tudi razumevanja, kajti očitno se vse pred- 
videne naloge iz štiriletnega programa ne morejo izpolniti v prihodnjem letu, 
hkrati pa bi rad opozoril, da na področju cest predstavlja nekaj let le krajše 
obdobje gospodarjenja. 

Pri sestavljanju programa za leto 1968 smo hoteli predvsem zagotoviti za- 
dovoljivo vzdrževanje zimske službe, obnoviti iztrošeni asfalt na cestnem križu 
in odpraviti nekatera prometno nevarna mesta, tako imenovane »črne točke«. 

Predvidena je tudi rekonstrukcija makadamskih cest v dolžini približno 
80 km. Pri tem imajo prednost zaključna oziroma nadaljevalna rekonstrukcijska 
dela iz preteklih let, s katerimi se po možnosti dobi zaklj učenost celotnih po- 
vezav. Pri tem so se poleg osnovnega kriterija o prometno gospodarskem 
pomenu upoštevali tudi turistični interesi. Zaradi teh načel je v programu 
za leto 1968 dana prednost prometno važnejšim cestam v smislu štiriletnega 
programa. To je tudi potrebno1, ker bi v primeru zanemarjanja osnovne cestne 
mreže in prometno bolj obremenjenih cest lahko doživeli precejšnje ovire 
v prometu, kar pa bi povzročilo tudi večjo gospodarsko škodo. 

Dovolite mi, da v zvezi z vlaganjem sredstev v ceste omenim še participa- 
cije. Programi rekonstrukcij cest so že v prejšnjih letih vključevali deleže 
družbeno-političnih skupnosti drugih prizadetih činiteljev. Omenjene partici- 
pacije so služile kot kriterij pri določanju del na tistih cestah, kjer bi bilo 
treba določati med sicer enakovrstnimi cestami. V predloženem programu pa 
so predvidene nekatere ceste brez vsake lokalne participacije, ker se te ceste 
iz prometno-ekonomskih razlogov morajo urediti, ne glede na finančno so- 
delovanje drugih prizadetih. Zaradi tega verjetno sedaj ni mogoče govoriti 
o kakšnih kriterijih za participacije, ampak se morajo te urejevati v poslovnih 
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odnosih. Čeprav nam še vedno primanjkuje sredstev za ceste in zaradi tega 
verjetno še ni mogoče odstopiti od finančnih participacij interesentov, je treba 
v perspektivi doseči to, da bo ceste financiral tisti, ki zanje odgovarja. 

2e nekajkrat omenjeno pomanjkljivo stanje naše cestne mreže, naraščanje 
prometa in še vedno nezadostna finančna sredstva pa seveda terjajo, da s 
sredstvi, ki so na razpolago dosežemo optimalne učinke. Po našem mnenju 
bo treba pri vseh večjih cestnih delih zaostriti konkurenco med izvajalci. 
Urejene ekonomske odnose pa je treba uveljaviti tudi pri vzdrževanju cest 
v ožjem smislu, pri cestni zimski službi in povsod tam, kjer ni mogoče dosledno 
izvajati načel konkurence, niti ni mogoče povsem natančno določiti obsega in 
cene posameznih vzdrževalnih del. Po izkušnjah sodimo, da dosegajo cestna 
podjetja, ki dobivajo sredstva za redno vzdrževanje cest po enotnem objektiv- 
nem ključu, ki velja za vso Slovenijo, različne rezultate pri vzdrževanju Cest. 
Zato bomo v bodoče skušali doseči dosledno izpolnjevanje načela, po katerem 
naj bo tudi pri rednem vzdrževanju cest plačilo odmerjeno po opravljenem delu. 

Po tem, ko je bil finančni načrt sklada in program cestnih del za leto 1968 
sprejet na upravnem odboru in dostavljen v potrditev predstavniškim organom, 
so predstavniški organi in cestni sklad prejeli vrsto zahtevkov, ki so deloma 
v okviru štiriletnega programa za vzdrževanje rekonstrukcije cest, deloma pa 
izven njega. Pri obravnavi teh zahtevkov je bilo ugotovljeno, da poseben 
problem predstavlja samo zahteva zasavskih občin, ki se ne strinjajo s pred- 
logom rekonstrukcij cest v Zasavju in zahtevajo ureditev nekaterih drugih 
cestnih povezav. Na pobudo izvršnega sveta in nekaterih skupščinskih odborov, 
ki so prav tako izrazih svoje pcmisleke k programu del na cestah v Zasavju, 
je upravni odbor sklada o tem ponovno razpravljal na seji dne 12. decembra 
letos in ugotovil, da bi na zahtevo zasavskih občin le kazalo ponovno obrav- 
navati to problematiko. Zato upravni odbor sklada predlaga, naj to vprašanje 
prouči posebna komisija, sestavljena iz zastopnikov sklada, predstavniških 
organov in zasavskih občin. Ta komisija naj v okviru sredstev za ceste v Za- 
savju, za leto 1968 predlaga usmeritev sredstev sklada. Skladno s tem pred- 
lagam k predlogu programa cestnih del za 1968. leto dodatek oziroma spre- 
memb«', ki naj se glasi: »V planu del za 1968. leto se pod številko ceste 328 
na strani 4 plana in programa gradiva, spremeni besedilo tako*, da glasi: Re- 
konstrukcija cest v Zasavju, ki se določijo kasneje s sredstvi v višini 
8 700 000 N din.« 

Kot sem že v uvodu omenil, je bil v času, ko so predstavniški organi že 
obravnavah ta program za 1968. leto z zveznim predpisom povečan prispevek 
za bencin. Dovolite mi, da dam kratko pojasnilo in predlagam gospodarjenje 
s tem dodatnim virom sredstev. 

Podobno kot v mnogih drugih državah je bila tudi pri nas v začetku 
1962. leta vpeljana posebna pristojbina na prodane količine goriva, dohodek od 
te obdavčitve pa se sme uporabljati za potrebe cest v skladu s predpisi. Zadnje 
povečanje pristojbine na gorivo za ceste z dne 27. 11. 1967 v znesku 0,20 N din 
na liter bencina bo dalo predvidoma v letu 1968 49 milijonov N din ali po 
starem 4,9 milijarde. S tem predpisom je bilo sicer delno ugodeno večkratnim 
predlogom naših predstavniških organov glede nujnega povečanja dohodkov 
za ceste, iz posebnega vira, to je, iz obstoječe in povečane obdavčitve goriva. 

Analize glede stanja cestnega omrežja in premeta na cestah pri nas ter 
predvidevanja o bodočem razvoju prometa izrecno kažejo, da so že danes, še 
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bolj pa bodo v bodoče kritični odseki v cestnem križu Slovenije. Neustrezen 
potek teh cest, slabi elementi, posledica takega stanja v gospodarstvu in po- 
sebej njihov vpliv na stopnjo varnosti zahtevajo izboljšave na teh trasah. Te 
ceste so izredno pomembne zbiralke prometa in se navezujejo na ceste v so- 
sednjih državah, ki imajo že danes visoko tehnično raven. Menim, da ni pre- 
tirana trditev, da so že v kratkem času mogoči na teh cestah zastoji v prometu, 
če jih dovolj hitro ne bomo temeljito izboljšali. Po analizah je že ali pa bo 
v kratkem promet na teh cestah dosegel tisto stopnjo, ki po mednarodnih 
normativih narekuje prehod na ceste višjega tehničnega standarda. 

Pri iskanju rešitev kako odpraviti te nevšečnosti nastopa nujna zahteva 
za čimprejšnjo gradnjo sodobnih cestišč na krakih slovenskega prometnega 
križa. 

O povišani pristojbini in o kritičnem položaju cestnega križa je razpravljal 
tudi upravni odbor cestnega sklada na 3. seji dne 12. 12. 1967 in sklenil pred- 
lagati pristojnim organom, da naj se vsa sredstva in povečane pristojbine na 
goriva v prihodnjih letih usmerjajo za izboljšave cestnega križa. 

Upravni odbor se pri tem zaveda širokih potreb celotne cestne mreže 
v Sloveniji, hkrati pa želi izvesti tudi opisane nujne izboljšave na cestnem 
križu, ker je to temeljno vprašanje cestnega gospodarstva v naši republiki. 
Pri sprejemanju takega sklepa je upravni odbor upošteval tudi prednost, ki 
jo daje koncentracija sredstev v primerjavi z večjim drobljenjem sredstev. 
Upravni odbor tudi meni, da bi ta sredstva v prihodnjih letih lahko pred- 
stavljala osnovo potrebnega kapitala za uresničevanje zahtevanega načrta do- 
graditve cestnega križa. Ker pa so ta sredstva iz povečane pristojbine na bencin 
nasproti visckim finančnim zahtevam sorazmerno nizka, pričakuje upravni 
odbor, da bodo povečana tudi z delcm obstoječega zveznega davka na gorivo, 
ki se sedaj steka med sredstva republike, ter z odobrenim deležem za ceste 
na podlagi štiriletnega republiškega programa iz naslova 1,5 % dodatnega 
davka na maloprodajni premet. Hkrati pa računa sklad tudi na pomemben 
prispevek iz fplošrrih družbenih sredstev in na finančno sodelovanje intere- 
sentov. 

V zvezi s predlogom perspektivne usmeritve sredstev iz dodatne obdavčitve 
goriva v izgradnjo cestnega križa smo obravnavali tudi celotno cestno omrežje 
v Sloveniji in njegove potrete. Zavzemali se bomo za to, da se tudi na ob- 
stoječih cesteh zagotovi primerna dejavnost, ki bo< zajamčila ohranitev teh 
cest kljub povečanemu prometu in kljub predvideni usmeritvi dodatnih sred- 
stev v gradnje novih cest Pri tem pričakujemo tudi določene izboljšave v sami 
tehniki vzdrževalnih cestnih del, dosledno skrb glede kakovostnih del in do- 
seganje primerne višine stroškov. Vse to je vplivalo na zavestno odločitev 
upravnega odbora sklada pri sprejemanju predloga o usmerjanju obravnavanih 
sredstev v novogradnje cest. 

O sami uporabi teh sredstev bo sklad predložil Skupščini SR Slovenije, 
kolikor se ta seveda strinja z našim dodatnim predlogom podroben program 
do aprila prihodnjega leta. 

Tovarišice poslanke in poslanci! Dovolite mi, da po tej obrazložitvi in na 
podlagi stališč upravnega odbora cestnega sklada o načelni usmeritvi sredstev 
iz povečane pristojbine za bencin v prihodnjih letih za potrete izgradnje cest- 
nega križa predlagam k predlogu finančnega načrta za leto 1968 naslednji 
amandma. 
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»1. pri dohodkih sklada pod številko 3, točka 4 ,pristojbine na pogonsko 
gorivo', se znesek 130 157 000 din poveča za 49 000 000, tako da znaša ta po- 
stavka 179 157 000 din; 

2. pri izdatkih sklada pod številko 27 ,izločanje za vročene depozite', se 
vnese znesek 49 000 000 din; 

3. sredstva iz prejšnje točke teh sklepov se lahko uporabijo samo za dela 
na cestnem križu, ki jih bo sklad do aprila leta 1968 posredoval Skupščini 
SR Slovenije v razpravo.« 

Na podlagi predloženega gradiva in te obrazložitve predlagam, da Skup- 
ščina SR Slovenije potrdi rebalans finančnega načrta za leto 1967 in finančni 
načrt cestnega sklada za leto 1968, skupaj s predlaganimi amandmaji. O pred- 
laganih amandmajih je že dopoldne razpravljal odbor za proizvodnjo in pro- 
met republiškeg zbora in jih sprejel. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miran Goslar: Prosim člane obeh zborov, da odločijo, 
da glede na pravkar dano obrazložitev razpravljamo o 4. in 5. točki dnevnega 
reda skupaj. Morda kdo temu ugovarja? (Nihče.) Ker ni ugovorov, menim, 
da je predlog sprejet in bomo obravnavah obe točki dnevnega reda skupaj. 
Pričenjam razpravo. Za besedo je prosil tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pred seboj imamo predlog finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije 
za leto 1968. Iz obrazložitve, ki jo je predložil cestni sklad SR Slovenije, je 
razvidno, da ima ta predlog namen v srednjeročnem programu vzdrževanja 
in rekonstrukcije cestne mreže naše republike za obdobje 1967—1970 določiti 
tista cestna dela, ki naj bi jih izvršili v letu 1968. Omenjeni srednjeročni načrt 
je v aprilu 1967 sprejel in potrdil republiški zbor naše skupščine. Resnici na 
ljubo moram poudariti, da v obdobju priprav niti cestni sklad, ki je srednje- 
ročni načrt pripravljal in predložil, niti izvršni svet, ki je bil s predlogom 
seznanjen in niti Skupščina SR Slovenije, kateri je bil predlog poslan v obrav- 
navo in v potrditev, niso imeli za potrebno seznaniti in se glede srednjeročnega 
programa posvetovati z občinskimi skupščinami. Ce ta moja trditev ne velja 
za vse občinske skupščine, pa nedvcmno drži za občini Kamnik in Domžale. 

Verjetno bi se motil, če bi trdil, da obstojajo predpisi, pio katerih so re- 
publiške institucije dolžne seznanjati in konzultirati občinske skupščine o pred- 
laganih programih in drugih aktih. Prav gotovo pa bi lagal, če bi trdil, da 
takšnih oblik seznanjanja v preteklem obdobju ni bilo. Znano nam je celo, 
da je predsednik izvršnega sveta dokaj često vabil vse predsednike občinskih 
skupščin na razprave in posvetovanja o takšnih in tudi manj pomembnih vpra- 
šanjih. Ce ob tem omenim še 100. člen do današnjega dne veljavnega začasnega 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, ki predvideva, da se k obravnavanju za- 
konskega predloga lahko pokličejo predstavniki samoupravnih organizacij, kar 
pa v tem primeru ni bilo storjeno, potem mi oba elementa služita kot povod 
za naslednje ugotovitve in predloge. V imenu obeh občinskih skupščin, se pravi 
občinske skupščine Kamnik in občinske skupščine Domžale ter vseh 12 re- 
publiških poslancev naše skupščine s tega območja ugotavljam in predlagam: 

1. Kljub omenjenim pomanjkljivostim glede posvetovanja z občinskimi 
skupščinami se strinjam s predloženim programom del cestnega sklada SR Slo- 
venije za leto 1968 in integralnim programom istega sklada za obdobje 
1967—1970 in ju v celoti podpiram. 
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2. Predloge programov za obdobje 1969 in 1970, posebno pa še za obdobje 
po letu 1970 je treba temeljito proučiti ob polnem sodelovanju občinskih 
skupščin in z doslednim upoštevanjem enotnih splošnih kriterijev. 

3. Temeljne in enotne kriterije, ki jih v predloženem programu pogrešam, 
čeprav naj bi ti služili za upravičenost, obseg in prednostni vrstni red rekon- 
strukcije ter modernizacije cestnega omrežja, je potrebno iskati v ekonomskem 
pomenu poti, v njeni obremenitvi ter v turističnem in strateškem pomenu, 
in ne nazadnje v participaciji občin in drugih lokalnih interesentov. 

4. Republiška cesta Zelodnik—Moravče je z dnevno frekvenco več kot 
1100 vozil in z dnevno obtežbo skoraj 3000 ton dokaj bolj obremenjena kot 
vrsta že moderniziranih in rekonstruiranih cest v naši republiki:, vendar je 
ni v predloženem načrtu. 

Ekonomska in turistična utemeljenost rekonstrukcije te ceste se kažeta 
v povečanem izkoriščanju bogatih nahajališč kremenčevega peska in gline, v 
naravnih lepotah in lepih izletniških točkah ter bogati zgodovini te tako ime- 
novane »Male Rusije iz NOB«. 

Kljub temu, da je bila rekonstrukcija te ceste že od leta 1945 v načrtih 
vseh bivših okrajev in tudi republike, je vedno, iz večkrat popolnoma nerazum- 
ljivih vzrokov, izpadala iz njih. Participacija lokalnih interesentov se dviguje 
na trdnih 61 % vseh potrebnih sredstev. Od modernizacije te ceste je v nemali 
meri odvisen tudi hitrejši dvig vse doline iz sedanjega nerazvitega stanja. 

Predlagam, da se v finančnem načrtu cestnega sklada SR Slovenije predvidi 
39 % manjkajočih sredstev za to cesto, in sicer tako, da bi jih občinska skup- 
ščina lahko uporabila v letih 1969 in 1970. 

5. Republiška cesta skozi Tuhinjsko dolino povezuje po najkrajši in naj- 
ugodnejši trasi Gorenjsko in Štajersko. Tudi njena obremenitev zelo hitro 
raste, saj se je že v letu 1966 zelo nevarno približala obtežbi 3000 ton, kar je 
precej več kot izkazujejo podatki o nekaterih že moderniziranih poteh. Njen 
pomen je gospodarskega in turističnega značaja. Z modernizacijo bi ne samo 
približali zanimive turistične postojanke Velike planine in kamniškega kota 
sosednji Štajerski, pač pa tudi občutno razbremenili sedanjo močno preobre- 
menjeno magistralo Celje—Ljubljana. Poleg tega pa naj omenim tudi možnosti 
razvoja sedaj nerazvitega območja Tuhinjske doline in strateško pomembnost 
Male planine. 

Tudi ta cesta je do sedaj stalno in večkrat iz nerazumljivih vzrokov izpadla 
iz načrtov okrajev in republike, čeprav so jo večkrat v zadnjih dvajsetih letih 
omenjah. Lokalni interesenti so pripravljeni zbrati 40 % vseh potrebnih sred- 
stev za modernizacijo te poti. 

Predlagam, da se manjkajočih 60 % oziroma 480 000 000 S din predvidi v 
finančnem načrtu sklada za ceste SR Slovenije v obdobju po letu 1971. 

Končno predlagam, da cestni sklad SR Slovenije in skupina poslancev, 
ki jih je imenoval odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora naše 
skupščine, proučita utemeljenost rekonstrukcije ne le ceste Želodnik—Moravče, 
pač pa tudi ceste skozi Tuhinjsko dolino. 

Ne morem mimo praktičnega tolmačenja sedanje uredbe o cestnih skladih, 
ki predpisuje, da se takse od cestnih vozil zbirajo po teritorialnem načelu, se 
pravi tam, kjer je sedež gospodarske organizacije. Prometna sredstva teh 
organizacij trošijo občinske ceste tudi v drugih občinah, ne da bi k njihovemu 
vzdrževanju karkoli prispevale. Ta pojav bi bil popolnoma v skladu z zakonom 
poprečja, če bi bila višina teh taks vsaj približno v sorazmerju z dolžino občin- 
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skih cest v posameznih občinah. Temu pa ni tako prav zaradi sedanjega 
režima zbiranja sredstev. Naj navedem nekaj ilustrativnih podatkov o tem 
pojavu: 

Občina Novo mesto ima le 1,4-krat večjo dolžino občinskih cest kot Za- 
gorje, dobi pa kar 5-krat več sredstev iz naslova taks za motoma vozila. Ali 
recimo občina Šiška ima isto dolžino občinskih cest kot Domžale, dobi pa kar 
3-krat več sredstev iz omenjenega naslova. Se bolj nazorno je razmerje med 
Koprom in Litijo. Medtem ko ima Koper le 3-krat večjo dolžino občinskih 
cest, pa dobi kar 18-krat več sredstev iz naslova cestnih taks. 

Zelo poučni so nedvomno podatki, ki kažejo, da pride iz tega naslova na 
1 km občinske ceste 5500 din v Novem mestu ah za Bežigradom, in le 1500 din 
v Zagorju oziroma v Domžalah in komaj 700 din v Skofji Loki in v Trbovljah. 
Najslabše pa je v Litiji, kier pride na 1 km komaj 300 din. 

Takšno nesorazmerje izhaja prav iz sedanjega načina zbiranja sredstev. 
Potemtakem je jasno, da v tej kategoriji dejavnosti ni jasnih ekonomskih 
zakonitosti, ki naj bi stimulirale pametno in načrtno vlaganje sredstev v rekon- 
strukcijo in vzdrževanje občinskih cest. To trditev potrjujejo tudi izračuni, iz 
katerih sledi, da so za 1 km občinskih cest skupno letno namenjena naslednja 
vlaganja: v Šiški 11 500 din, za Bežigradom 9400 din, v Domžalah 3100 din in 
v Zagorju samo 1500 din. 

Predlagam, da odbor za proizvodnjo in promet temeljito prouči to pri- 
krito in ekonomsko popolnoma neutemeljeno prelivanje sredstev med obči- 
nami in sproži postopek za spremembo omenjene uredbe o cestnih skladih. 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovarišice in tovariše poslance opozar- 
jam na to, da v teh dveh točkah dnevnega reda obravnavamo predlog odloka 
o soglasju k rebalansu finančnega načrta za leto 1967 oziroma odloka o so- 
glasju k finančnemu načrtu cestnega sklada za leto 1968. To pomeni, da vsi 
predlogi, ki so usmerjeni na eventualno vnašanje novih cest v program, v 
bistvu zahtevajo, da se upravni odbor cestnega sklada kot celota sestane in 
ponovno razpravlja o predlogu finančnega načrta. Zato naj poslanci svoje 
predloge dajejo kot sugestije upravnemu odboru cestnega sklada ah pa, če 
sodijo, da je njihov predlog v bistvu zahteva, da se določena cesta vnese 
v program, da v tem primeru jasno povedo, da so proti sprejemu predlo- 
ženega odloka o soglasju. Frosim, da to v nadaljnji razpravi upoštevate, da 
ne bi bilo nesporazumov glede možnosti takšnega ali drugačnega vnašanja 
posameznih cest v ta program. Vsekakor pa bo predsednik cestnega sklada 
lahko dal na koncu razprave še svoje pripombe glede posameznih predlogov. 
Besedo ima Zdravko Dolinšek. 

Zdravko Dolinšek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dovolite mi, da k predlogu finančnega načrta cestnega sklada za leto 
1968 dam nekaj pripomb: 

1. Regija severne Štajerske s Frekmurjem in Koroško je vsaj v srednje- 
ročnem programu sklada udeležena s 23,5 % od celotnega vlaganja v SR Slo- 
veniji. Če trdim, da je to razmerje v srednjeročnem programu zadovoljivo, 
pa kažejo vlaganja za ceste v let'h 1967 in 1968, nižji odstotek nasproti vla- 
ganjem v ostalih regijah. V regiji Štajerska. Frekmurje in Koroška je bilo 
v letu 1967 vloženo 20 % sredstev, v letu 1968 pa 19 1 %. V ostalih regijah 
je bilo v 1967. letu vloženo 18,6%, v letu 1968 pa 23 9 %. Tako ostane v regiji 
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Štajerska, Prekmurje in Koroška v letih 1967 in 1970 kar 60,9 % vlaganj, 
medtem ko v ostalih regijah komaj 57,5 ■%• To sicer ustreza srednjeročnemu 
programu, vendar se vprašujem, če bo Štajerska, Prekmurska in Koroška 
prejela v letih 1969 in 1970 vsako leto po 30,5 %? To vprašujem zaradi tega, 
ker je znano, da daje sklad sredstva v sorazmerju z udeležbo občin, vendar 
so Štajerska, Koroška, predvsem pa Prekmurje bile soudeležene v lanskem 
in preteklih letih tako visoko, da od teh občin ni mogoče pričakovati v na- 
slednjih letih večjih soudeležb, ker so občinski skladi dokaj izčrpani. Pri tem 
pa številne ceste kričijo po rekonstrukciji in bi ne bilo prav, da bi sredstva 
odtekala drugam. Zato mislim, da se bo moral v teh krajih cestni sklad v na- 
slednjih letih s svojimi sredstvi močneje angažirati. 

2. Poseben problem predstavljajo ceste do obmejnih prehodov. Znano je, 
da obravnavajo naši severni sosedje obmejne kraje kot posebno regijo in jim 
namenjajo dosti večja sredstva, ki jih uporabljajo za rekonstrukcije cest. Ka- 
zalo bi, da bi tudi mi namenili za obmejne kraje večja sredstva in pospešili iz- 
gradnjo cest predvsem zaradi razvoja turizma. Vendar sem opazil, da v štiri- 
letnem programu ni predvideno asfaltiranje ceste od Spodnje Kungote do 
Jurja, kjer se razvija močnejši obmejni promet. 

3. Posebno pereč problem je cestna povezava Ormož—Murska Sobota, ki 
bo sicer v letu 1968 modernizirana na odseku Pavlovci—Ivanjkovci ter Veržej 
(to je most na Muri), ki sta edina preostala makadamska odseka. V letu 1967 
je bil zgrajen most čez Muro, poleg tega pa je še 5 mostov s skupno razpetino 
približno 100 m s staro leseno konstrukcijo in dovoljeno obtežbo do tri tone. 
Srednjeročni program ne predvideva obnove teh mostov, ki pa v takem stanju 
glede na svojo oddaljenost hromijo to pomembno cestno povezavo. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima Bogdan Snabl. 

. Bogdan Snabl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Dovolite, da glede na predlog finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije 
za leto 1968 na kratko opozorim na nekatera vprašanja v zvezi z gradnjo in 
modernizacijo cest prvega in drugega reda na območju celjske regije. Pri- 
pominjam, da v predlogu tega načrta nisem opazil, da bi te probleme lahko 
reševali v prihodnjem letu. Vendar menim, da bi ta vprašanja zaradi svojega 
pomena morala biti slej ko prej nujno obravnavana in sprejeta v načrt kot 
prednostna. Tu mislim na stanje križišča pred glavno celjsko pošto in križišča 
na Slandrovem trgu, kjer postajajo prometne razmere vsak dan bolj kritične, 
čez nekaj časa pa bodo že nevzdržne. Obe križišči povezujeta ceste prvega in 
drugega reda ter sta tako rekoč ozki grli na teh cestah. Križišče pred pošto 
povezuje cesto proti Rogaški Slatini in cesto proti Laškemu in Rimskim To- 
plicam, mimo Slandrovega trga pa teče magistrala ceste Maribor—Ljubljana. 
Skupščina občine Celje je načrte za ureditev teh križišč že naročila ter je 
pripravljena prispevati tudi polovico denarja. Investicija bi terjala približno 
okoli pol milijarde starih dinarjev. Pričakuje pa sodelovanje in pqmoč cestnega 
sklada, ki naj bi glede na pomembnost in nujnost ureditve teh križišč ter na 
dejstvo, da občina Celje ne more sama tega financirati, prispeval drugo polovico. 

Drugo pereče vprašanje za celjsko območje in tudi za del Štajerske je 
povezava tega območja s sosednjo Hrvatko. Povezava tega dela Štajerske 
s Hrvatsko prek Rogaške Slatine je namreč zelo slaba. Zato bo treba podvzeti 
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konkretne ukrepe, da se te ceste, ki so za gospodarski in turistični razvoj tega 
območja izredno pomembne, čimprej preuredijo. 

Zasavska cesta je vprašanje zase in je že skoraj škandalozno dejstvo, da 
te ceste ne moremo in ne moremo dograditi. S tem izgubljamo vsako leto 
ogromno denarja, v bližnji prihodnosti pa bo škoda še večja, saj kaže, da 
nas bodo kmalu prehiteli in izolirali tako v drugih republikah kot v ino- 
zemstvu, kjer take ceste vse bolj in bolj pospešeno gradijo. 

Omenim pa naj tudi cesto v zgornjo Savinjsko dolino in v Logarsko 
dolino. 

Naj povem še to, da nam, ni vseeno, da pri nas v Sloveniji z gradnjo in 
modernizacijo cest tako zaostajamo. Za nekatere od teh vzrokov sicer vemo, 
vendar se mi zdi, da dežela s takimi prirodnima pogoji ter lepotami in mož- 
nostmi za razvoj zlasti turističnega gospodarstva ne bi smela zanemarjati za 
današnje čase ene izmed tako rentabilnih naložb. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima Milan Klemenčič. 

Milan Klemenčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci ! Podpiram predlagani finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije za 
leto 1968 in se strinjam s stališči, da je treba izgradnji cestnega križa v Slo- 
veniji dati prednost. Na ta cestni križ pa je potrebno priključiti ostale eko- 
nomsko in turistično pomembne ceste. V programu za leto 1968 in do leta 
1970 ni predvidena večja modernizacija severne magistrale. Zdi se mi, da je 
zato iz gospodarskega in turističnega vidika izredno pomembno, da imajo po- 
samezne regije ustrezne priključke na hitre ceste. Severna magistrala bi mo- 
rala predstavljati takšen priključek za celotno pomursko in del koroške regije. 
Ta magistrala pa je na določenih odsekih v zelo slabem in kritičnem stanju. 
Predlog plana del za leto 1968 pa predvideva utrditev asfaltnega vozišča na 
celotni cesti od Dravograda do Lendave samo v skupni dolžini 11 km, kar pa 
je izredno malo. Nekateri odseki, kot na primer odsek Maribor—Lenart ali 
Radgona—Murska Sobota nujno potrebujejo izdatnejših popravil, oziroma mo- 
dernizacije. Severna magistrala ima izreden pomen za domači in mednarodni 
turizem. Zato ji je treba dati tudi v programu večji poudarek, saj povezuje 
turistična področja treh držav in je bila kot takšna leta 1967 razglašena za 
cesto prijateljstva med Avstrijo, Jugoslavijo in Madžarsko. 

Ob enostranski obravnavi turističnih tokov v smeri sever—jug bi morali 
upoštevati tudi že sedaj pomembno usmeritev vzhod—zahod, ki pa jo nekoliko 
zanemarjamo. Nujno moramo računati s povečanjem turističnih tokov iz Mad- 
žarske in ostalih vzhodnih držav skozi Slovenijo na morje in na zahod ter 
obratno iz Slovenije, Koroške in zahoda na vzhod. Kolikor ne bomo pravo- 
časno ukrepali, se bodo ti turistični tokovi usmerili po avstrijski vzporednici 
prek Feldbacha, Gradca, Celovca itd. Madžari modernizirajo cesto proti Re- 
diču. Gotovo pa tudi Italijani računajo na tranzit prek Slovenije, čeprav 
se poslužujejo v veliki meri avstrijske ceste Celovec—Gradec—Feldbach—Mad- 
žarska meja. Avstrija intenzivno izgrajuje in modernizira svojo južno cestno 
arterijo v smeri vzhod—zahod. 

Mislim,, da ta dejstva narekujejo tudi pri nas hitrejše in ustreznejše re- 
šitve. Zato predlagam kot, da se že v letu 1968 oziroma v letu 1969 posveti 
večjo pozornost modernizaciji severne magistrale s tem, da sklad financira 
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rekonstrukcije na njenih kritičnih točkah, ker je to v interesu celotnega slo- 
venskega turističnega gospodarstva. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima Mihael Savinek, 

Mihael Savinek: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ce po eni strani upoštevamo cestno omrežje in stanje tega cestnega omrežja 
v Sloveniji, po drugi strani pa razpoložljiva sredstva za financiranje v letu 
1968, potem je razumljivo, da so imeli sestavljalci predloga zelo težko nalogo. 
Morali so upoštevati vse te kriterije in na osnovi teh kriterijev ta pičla sred- 
stva porazdeliti za najnujnejša dela. Ce prelistavamo program dela cestnega 
sklada, pa se osebno vendarle ne bi mogel strinjati, da so bila pri programi- 
ranju del vedno upoštevana objektivna merila in objektivni kriteriji za po- 
razdelitev teh minimalnih sredstev. To sklepam glede na razmere, ki jih po- 
znam, tako drugje kot tudi konkretno na področju, prek katerega prihajam 
na seje skupščine. V program del npr. ni upoštevana nujnost ureditve mostu 
pri Arji vasi, niti ni predvidena ureditev ovinka pri odcepu za Dobrno. Za 
iz teh primierov sklepam, da niso bili dosledno upoštevani objektivni kriteriji 
za porazdelitev sredstev. 

V razpravi na seji začasnega odbora mi je predstavnik cestnega sklada 
sicer odgovoril, da pozna oba navedena cestna problema in da bodo skušali 
ob rebalansu programa, ko bodo znana sredstva zaradi podražitve bencina, te 
stvari urediti. 

Naslednji problem, za katerega mislim, da bi ga morali začeti reševati, 
je nadaljevanje urejevanja vsaj najvažnejših mejnih prehodov, med katere 
štejem tudi mejni prehod Holmec pri Ravnah. Če namreč govorimo po eni 
strani o nujnosti nadaljnjega širjenja turizma pri nas, o potrebi povezovanja 
našega cestnega omrežja s tujim cestnim omrežjem, potem mislim, da bi ne 
smeli prelagati urejevanja mejnih prehodov na leto 1969 ali še pozneje. 

Da bi uredili najnujnejše zadeve, predlagam, da bi spremenili besedilo 
tretjega odstavka 2. točke tako, da bi se ta glasil takole: »Sredstva iz prejšnje 
točke teh sklepov se lahko- uporabijo samo za dela na cestnem križu, za 
ureditev nevarnih mest na cestah in za postopno ureditev mejnih prehodov, 
kar bo naknadno določeno do prvega aprila 1968.« Hvala. 

Predsednik Miran Goslar: Prosim, da amandma predložite tudi 
pismeno. Besedo ima tovariš Miloš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Pred nami je predlog finančnega načrta cestnega sklada in program dela cest- 
nega sklada SR Slovenije za leto 1968 ter predlog naši skupščini za soglasje 
k finančnemu načrtu, s katerim naj bi dali soglasje k planirani porabi sredstev 
za izboljšanje stanja naše cestne mreže. Dovolite mi nekaj kritičnih raz- 
mišljanj in pripomb k predloženim dokumentom. 

Čeprav moram na žalost ugotoviti, da v finančnem načrtu naše republike 
ni nikakršnih sredstev zveznega cestnega sklada pa se le moramo kritično 
ozreti na finančni načrt porabe sredstev, zbranih samo v naši republiki. Žal 
moramo hkrati ugotoviti, da cestni sklad SR Slovenije ni še pričel akcijo za 
formiranje močnejšega kapitala, potrebnega za resnično odpravo' slabega stanja 
cest v našem cestnem omrežju. 

4* 
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V svoji razpravi pa bi želel izreči nekaj misli o popolnoma odprtem vpra- 
šanju, to je o znanstveno-raziskovalnem delu in o modernizaciji cest. Čeprav 
ugotavljamo, da je večji del našega cestnega omrežja premalo dimenzioniran 
glede nosilnosti kakor tudi propustne moči in vozne sposobnosti ter varnosti 
in ugodnosti vožnje, vendar doslej še nismo iskali pravih vzrokov za tako 
stanje, in kot izgleda, tudi predloženi dokumenti tega ne zajemajo, ali pa so 
sestavljalci na to pozabili. Cesta je inženirska konstrukcija, ki je namenjena 
za vožnjo cestnih vlečnih in motornih vozil, njena konstrukcija pa je odvisna 
od hitrosti, gostote in od teže vozil. Prav zato je nujno in potrebno graditi 
tako močno konstrukcijo vozišč in iz takšnih materialov, ki bodo dovoljevali 
hitro, udobno in varno vožnjo vsem vozilom, za katera smo dimenzionirah 
vozišče. Da bi to dosegli, je potrebno pristopiti k reševanju teh vprašanj mnogo 
bolj strokovno, kot je to bilo doslej, torej na znanstveno-raziskovalni podlagi. 
V tem cilju je nujno vozišče obdelati s sledečih aspektov: 

1. Analiza prometnih obremenitev glede na število osnih prehodov in za- 
htevano življenjsko dobo vozišča; analiza za gradnjo razpoložljivih materialov 
glede na njihove fizikalne lastnosti; nosilni indeks in tehnološke postopke gra- 
ditve; sestavo in obrabo zapornih plasti vozišča; dimenzioniranje konstrukcije 
vozišča itd. Do danes se je dimenzioniranje ojačitve naših vozišč pri nas pre- 
puščalo več ah manj slučajnim ter individualnim ocenam prometnih obtežitev 
ter finančnim, zmogljivostim cestnega sklada SR Slovenije in zmogljivostim 
občinskih cestnih skladov. 

Takšen način dela nas je pripeljal do več ah manj šablonske in enako- 
merne ojačitve vozišč na vseh naših cestah ne glede na velikost in strukturo 
prometnih obremenitev posameznih cest, ki se ojačujejo. Posledice so več 
ali manj znane, to je hitro razpadanje vozišč zaradi prometnih obremenitev. 
Predloženi finančni načrt cestnega sklada SR Slovenije ima prav to pomanjk- 
ljivost, ker ni določil niti dinarja za temeljna raziskovalna dela, za sodobne 
tehnične rešitve, uporabo cestno-gradbenih materialov, tehnoloških postopkov 
za obdelavo konstrukcij vozišč in za povečanje njihove nosilnosti in trajnosti; 
razen tega bi bilo treba izdelati konkretne študije z aspekta znižanja grad- 
benih stroškov na podlagi dosežkov znanstvenih del doma in na tujem. 

Nabaviti je treba elektronske meritvene naprave za štetje osnih prehodov 
in osnih obremenitev, ter precizirati način meritve gostote prometnih obre- 
menitev. To je nujno za pravilno dimenzioniranje voziščnih konstrukcij ter 
spremljanje števila osnih prehodov glede na projektiranje življenjske dobe 
vozišča, za spremljavo vozišča s potrebnimi meritvami za določanje indeksa 
vozne sposobnosti vozišča, potrebnega za oceno varnosti vožnje in nosilnosti 
ter pravočasne ojačitve vozišča pred njegovim popolnim lomom.; meritve za 
analizo torne sposobnosti vozišča, to je oprijemljivosti med gumo in voziščem 
zaradi vozne varnosti, s specialnim mernim postopkom in posebnimi mernimi 
napravami. Zanimivo je tudi, da pri obravnavi o gospodarskih gibanjih nismo 
prometu, s tem pa tudi cestam, dah glede na njihov gospodarski pomen 
ustreznega mesta niti ocene in tudi ne še bolj potrebnih smernic za njihov 
bodoči razvoj. 

Cestni sklad SR Slovenije ni upošteval ugotovitve z zasedanja republi- 
škega in gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije z dne 9. 10. 1967, ki 
pravi v svoji 7. točki: »Vzporedno s tem bo treba spremeniti v delovnih orga- 
nizacijah tudi odnos do raziskovalnega dela, ki mora postati zlasti glede na 
gospodarsko strukturo naše republike osnovno izhodišče razvoja.« 
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Prav zaradi tega in na podlagi zaključkov republiškega posvetovanja o 
varnosti prometa dne 22. in 23. novembra, je nujno, da se struktura finančnega 
plana kvalitetno pcpravi, saj druge države z večjo prometno kulturo dajejo 
5—15'% planiranih sredstev za raziskovalno dejavnost. Druge republike kot npr. 
Bosna in Hercegovina in Srbija glede tega prednjačijo. Na podlagi podatkov, ki 
sem jih uspel zbrati, je bilo na cestah v Sloveniji 10 377 prometnih nesreč, v ka- 
terih je bilo 401 smrtnih primerov, 3381 težko poškodovanih in 5094 lažje 
poškodovanih ljudi. Skupno je bilo ponesrečenih 8876 ljudi ali pol odstotka 
vseh Slovencev oziroma vsak dvesto ti Slovenec. Izgubljenih je bilo 1 400 000 
delovnih ur, materialna škoda pa je bila ogromna. Res čudno in nerazumljivo 
mi je, da v tem pogledu še ni sodelovanja med cestnim skladom SR Slovenije 
in zavarovalnicam oziroma ^njihovimi finančnimi skladi za prometno varnost in 
preventivo. 

Po podatkih, ki sem jih dobil iz RTV poročil z mesečno statistiko vzrokov 
prometnih nesreč na naših cestah, lahko ocenimo, da so ceste bile objektivni 
vzrok v 30 do 40 % vseh nesreč, to je okoli 50 do 100 % več, kot je to v pro- 
metno naprednejših državah. Cesta je torej zaradi 'svoje vozne nesposobnosti 
bila vzrok za okoli 3120 nesreč. Vzroki za takšno stanje so jasni. Nekakšno 
splošno samozadovoljstvo, da znamo graditi ceste in da nam zato ni potrebno 
nič več kot strokovni komisijski zapisnik in program dela, ki naj ga sprejme 
oziroma da zanj soglasje republiška skupščina. Resno smatram, da je skrajni 
čas, da se preneha s takšno prakso ter da se za delo na naših cestah uporabi 
več strokovnih rezultatov raziskovalnega dela in normativov za dimenzioniranje 
konstrukcij vozišč, odgovornejši izbor cestno-gradbenih materialov ter modernih 
tehnoloških postopkov. V ta namen je nujno sodelovanje projektantskih in 
raziskovalnih organizacij z izvajalci del, ki bi jih moral organizirati in voditi 
cestni sklad SR Slovenije na podlagi finančnega plana in programa dela. 

O tem nam največ povedo položene obrabne zaporne plasti na cesti pri 
Grčarevcu na planinskih ridah in na avtocesti, ki so povzročile že toliko zla, 
in to samo zato, ker delamo nestrokovno in površno. Se danes nismo uspeli 
te »črne točke« pravilno pojasniti in mislim, da bi cestni sklad moral o tem 
več razmišljati. Sodim, da ne smemo dovoljevati, da bi se družbena finančna 
sredstva, namenjena za gradnjo cest, uporabljala, glede na dimenzioniranje 
vozišč in kvaliteto, samo po programu izvajalcev samih, temveč je za to nujno 
potrebna močnejša družbena ocena, torej je treba podvreči porabo sredstev 
večji kritičnosti. 

Cestni sklad SR Slovenije bi moral vsaj 3 % finančnih sredstev nameniti 
raziskovalnemu delu zato, da dvigne tehnično kvaliteto del v gradnji cest, ker 
je sedanji način dela zaostal za srednjeevropsko kvaliteto. Ponovil bi samo 
besede profesorja Žnidaršiča, ki je rekel: »Pravilno zgrajene in dobro vzdrže- 
vane ceste so zadovoljive tako v prcmetnem in tehničnem kakor tudi v eko- 
nomskem pogledu. Slabe ceste pa so razkošje, ki si ga lahko privoščijo le 
bogati narodi, ki pa niso tako bogati, da bi slabo gradili.« 

Program dela cestnega sklada SR Slovenije je po moji oceni tipičen primer 
popolne razdrobljenosti kapitala, ki seveda tudi ne more dati drugega kot mi- 
nimalne rezultate. Celoten plan je bolj podoben gašenju požara kakor pa so- 
dobni programirani modernizaciji cestne mreže. Kakor sem že rekel v prvem 
delu, so vse naše ceste razen ljubeljske in nove gorenjske ceste, za ekonomsko 
in tehnično opravičljivo življenjsko dobo, to je okoli 10 let, prenizko dimenzio- 
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nirane za promet, ki se na njih odvija. Naše dosedanje intervencije so bile 
parcialne in zaradi močno razdrobljenega kapitala neučinkovite. Temu in takš- 
nemu delu na naših cestah je podobno tudi njihovo stanje. Vzemimo na primer 
ceste na odsekih Arja vas—Velenje, Dravograd—Maribor—Ptuj—Bori, Celje—Ro- 
gaška Slatina, Ljubljana-Kamnik, Postojna-Rupa in tako dalje. Nikakor ne 
razumem, da je namenjenih pri tako slabem voznem stanju naših asfaltnih 
cest 58 % planiranih finančnih sredstev za leto 1968 v rekonstrukcije in ure- 
ditev makadamskih ali bolje rečeno, gramoznih cest. Čemu širiti asfaltno, že 
tako nezadostno dimenzionirana vozišča za vsako ceno. 

Kako so obtežene naše ceste, nam lahko pove nekaj podatkov iz leta 1965. 
Cesta I. reda številka 6 Šentilj—Ljubljana—Sežana, na delu Šentilj—Ljubljana 
ima 17 514 ton obremenitev v 24 urah, na delu Ljubljana—Sežana pa 17 141 ton. 
Cesta I. reda številka 1, Ljubelj—Ljubljana-meja s Socialistično republiko 
Hrvatsko 14 500 ton v 24 urah. Cesta I. reda številka 2, Škofje—Sečovlje—hr- 
vaška meja 14 440 ton, cesta I. reda 6/b, Senožeče—Kozina—Ankaran 12 361 ton 
(sedaj bo tu razbremenitev zaradi železnice), cesta I. reda številka 3. Mari- 
bor—Ptuj 9844 ton, ki pa se nadaljuje na cesti II. reda št. 349 do Borla in 
hrvaške meje. Cesta II. reda št. 348, Ormož—Središče—hrvaška meja ima obre- 
menitev 8236 ton, Kozina-Rupa 7170 ton, Postojna—Rupa 6500 ton, Trojane— 
—Zagorje 6200 ton, Ljubljana—Zidani most 5420 ton, in tako dalje. 

Ostale ceste imajo skoraj za polovico manjšo obremenitev. Čeprav je tako 
označena obtežitev uporabljiva samo za splošno oceno, nam vendarle daje 
orientacijo za porabo sredstev, posebno še, če nam je znano stanje navedenih 
vozišč. Seveda pa to še zdaleč ni dovolj za pravilno tehnično rešitev ojačitve 
in so nam zato potrebni podatki, ki sem jih že navedel v prvem delu. 

Smatram, da je stanje na naših cestah takšno, da zahteva nujno koncen- 
tracijo Vseh finančnih sredstev za reševanje vsaj 3 do 5 važnejših cestnih 
odsekov v celoti in to ne glede na območja cestnih podjetij, na katerih 
so ti odseki. Zanimivo je, da smo v zdravstvu in šolstvu našli moči za kon- 
centracijo kadrov, materialnih in finančnih sredstev za dvig kvalitete, pri 
cestah pa hočemo nekako posnemati železniško organizacijo, ki ima docela 
drugačen značaj dela in poslovanja. Mislim, da borno morali vprašanje orga- 
nizacije vzdrževanja cestnega omrežja ponovno proučiti in vključiti v zahteve 
gospodarske reforme, ker sedanje stanje otežuje učinkovito vzdrževanje našega 
cestnega cmrežja na vseh stopnjah. To nam najbolje kaže sedanji program 
dela cestnega sklada. Od predvidenih 70 milijonov 685 tisoč N dinarjev je 
namenjeno po analizi, ki sem jo sam izdelal, za cestna in mostovna dela na 
področju posameznih cectnih podjetij v naslednjih vsotah: cestno podjetje 
Ljubljana 14 860 000 ali 23 %, cestno podjetje Maribor 13 915 000 ali 18,5 %, 
cestno podjetje Celje 7 435 000 ah 10,3%, Koper 11 102 000 ali 15,6%, Nova 
Gorica 6 870 000 ali 9,5 %, Kranj 6 708 000 ah 9,5 %, Novo mesto 9 775 000 no- 
vih dinarjev ali 13,6 %. Približno enaka vsota, 61 milijonov novih dinarjev 
je določena za redno vzdrževanje. Podatki so prirejeni pred objavo novih 
podatkov, ki smo jih slišali od tovariša predsednika upravnega odbora sklada. 
Če bi tudi te podelili, bi dobili približno vsoto, ki je po mojem mnenju pri- 
rejena za normalno delovanje 7 cestnih podjetij. Sodim, da program dela, ki 
nam ne pove zakaj, kako in za kako dolgo se bodo posamezne ceste ojačile, 
milo rečeno, ni dovolj resen. Predlagam, da se odlok o soglasju ne sprejme 
ter da cestni sklad skupaj z univerzo, Zavodom za raziskavo materiala, go- 
spodarsko zbornico, združenjem cestnih prevozniških podjetij in združenjem 
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cestnih podjetij ponovno prouči stanje na naših cestah ter nameni 75 % raz" 
položljivih sredstev za ureditev tehnično najslabših cest z največjimi promet- 
nimi obremenitvami, 25'% sredstev pa za ureditev vozišč skupno z občinskimi 
skupščinami. Taka razporeditev sredstev je nujna, ker bomo sicer izgubili še 
to, kar smo z muko ustvarili. 

Občinska skupščina Bežigrad mi je naložila, da prenesem kot poslanec s 
tega območja zahtevo, da cestni sklad v svoj program vnese tudi rešitev črne 
točke na Ježici, ker so republiški inšpektorji odbili program, ki ga je izdelala 
občinska skupščina. 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovariši poslanci! Prijave za sodelo- 
vanje v razpravi še prihajajo. Trenutno imam šest prijav. Se strinjate s tem, 
da omejimo govore na 5 minut? (Poslanci se strinjajo.) Prosimi torej, da spo- 
štujete ta sklep. Besedo ima tovariš Mirko Jamar. 

Mirko Jamar: V zvezi z dosedanjo razpravo želim izreči samo nekaj 
misli. Mnenja sem, da je treba upoštevati dejstvo, da smo pred pol leta spre- 
jeli štiriletni plan vzdrževanja in rekonstrukcij cest. S planom niso bih določeni 
samo osnovni cestni odseki, ki se naj v teh štirih letih rekonstruirajo, ampak 
so bila sprejeta tudi osnovna načela, ki naj veljajo pri rekonstrukciji posa- 
meznih cestnih odsekov. Poleg tega smo nedavno sprejeli tudi srednjeročni 
plan razvoja cestnega omrežja in srednjeročni plan Slovenije, v katerem so 
tudi začrtane osnovne smernice za razvoj cestnega omrežja. 

Ne bi hotel vplivati na razpravo, vendar pa bi želel reči, da imam vtis, 
kot da se sleherni poslanec čuti tako rekoč prizadetega, če v tej razpravi ne 
bo omenil vsaj eno izmed cest svojega volilnega območja, ki ni prišla v ta štiri- 
letni plan. Vendar bi pri tem hotel opozoriti na to, kar je že povedal tovariš 2o- 
kalj, da je še 33% cest I. in II. reda makadamskih, da ne govorimo o tem, da pa 
je od cest III. reda kar 85% makadamskih. Zato si je nemogoče zamisliti, da 
bi mogli s kakršnimikoli rebalansi in ponovnimi preverjanji zagotoviti sred- 
stva za rešitev vseh teh problemov. 

V zvezi z razpravami na seji našega odbora mislim, da bi se morala naša 
današnja razprava dotikati predvsem politike cestnega sklada. Sodim, da bi 
morali razpravljati predvsem v tej smeri, ne pa navajati problematiko posa- 
meznih cestnih odsekov. Nemogoče je, da bi tu zavzemali konkretna stališča 
in da bi na osnovi posameznih zahtev vnašali kakršnekoli spremembe v pred- 
loženi predračun cestnega sklada ozircma v program del, ne da bi te stvari 
gledali tudi s širšega vidika. Ta širši vidik pa je bil upoštevan pri sestavi 
srednjeročnega plana razvoja cestnega omrežja. 

Hotel pa bi še omeniti, da je v srednjeročnem planu naše republike po- 
stavljena zahteva, da se še v teku letošnjega leta izdela dolgoročni plan razvoja 
cestnega omrežja. Samo tak dolgoročni plan lahko služi kot osnova za kolikor 
najbolj mogoče racionalno usmerjanje sredstev po perspektivnih kriterijih za 
smotrno reševanje tega, za nas izredno perečega problema. 

Želel bi tudi poudariti, da bo potrebno doseči oziroma da je pomanjklji- 
vost tega plana in programa del cestnega sklada v tem, da razporejanje del 
po posameznih odsekih ni izvršeno po nekih vnaprej sprejetih kriterijih, ki 
bi služili kot osnova za delo cestnega sklada in na osnovi katerih bi lahko 
res prišli do najbolj racionalnih rešitev. V tej smeri bo treba izpopolnjevati 
sistem financiranja cestnega omrežja, pa tudi samega poslovanja cestnega 
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sklada. Mislim, da so sedaj, ko smo prešli na nov način financiranja prek 
cestnega sklada in ko imamo tudi več sredstev, ustvarjeni pogoji, da lahko 
V krajšem času dosežemo pomembnejše uspehe na tem področju. Vendar pa 
moramo izhajati iz splošnih kriterijev, ne pa iz posameznih problemov. 

Toliko sem želel reči kot predstavnik odbora za proizvodnjo in promet, 
pri čemer želim ponovno poudariti osnovno nalogo skupščine, da razpravlja 
predvsem o politiki, ki jo vodi cestni sklad, ne pa o posameznih cestnih odsekih. 
V zvezi s tem tudi predlagam, da damo soglasje k predračunu cestnega sklada:, 
prvič zato, ker je ta predračun sestavljen na osnovi srednjeročnega plana, ki 
je bil pred pol leta sprejet v skupščini, drugič pa tudi zato, ker pravočasno 
sprejetje tega plana omogoča racionalno izvrševanje del. Vsako odlašanje spre- 
jetja tega plana pa bo še bolj zavleklo realizacijo postavljenih nalog, ker je 
treba pravočasno pristopiti k projektom, licitacijam, k sklepanju pogodb itd. 
Mislim, da so to razlogi za sprejem plana. Politika cestnega sklada pa je v 
glavnem ta, da se sredstva čim bolj koncentrirajo na najbolj pomembnih 
točkah, k čemur prispeva tudi današnji amandma oziroma dopolnitev tega 
predloga, s katerim je predvideno, da se vsa dopolnilna sredstva iz prometnega 
davka na bencin, to je okoli 5 milijard starih dinarjev letno, uporabijo za 
financiranje rekonstrukcije cestnega križa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Ali je razprava tovariša Jamarja pre- 
pričala katerega od prijavljenih govornikov, da odstopi od svoje razprave? 
Prosim, da tisti, ki želi odstopiti, dvigne roko. (Ne javi se nihče.) Želite vsi 
sodelovati v razpravi? (Da.) 

Naslednji, ki je prosil za besedo, je tovariš Mirko Tratnik. 

Mirko Tratnik: Pred dobrimi 14 dnevi sta odbor za proizvodnjo, 
promet in poslovno sodelovanje ter odbor za programiranje in finance obrav- 
navala finančni načrt cestnega sklada za leto 1968. Na seji sem bil določen 
kot predstavnik odbora v komisijo, ki bo sodelovala s cestnim skladom pri 
reševanju odprtih vprašanj. Ker nisem bil vabljen na ta skupni posvet, danes 
ponovno dajem predlog, ki ga je obravnaval odbor za proizvodnjo in promet, 
ki pa v programu del žal ni upoštevan, kar lahko vidimo iz predloženega ma- 
teriala. 

Gre za predlog modernizacije ceste Črni vrh—Godovič. Nujnost moderni- 
zacije te ceste ponovno na kratko utemeljujem s tem, da ta cesta povezuje 
občine Ajdovščino—Idrijo, Tolmin in Novo Gorico. V zadnjih desetih letih so 
bila na račun zmanjšanja sredstev za razvoj gospodarstva v teh občinah dana 
za modernizacijo glavne transverzale, ki povezuje vse te občine, dokajšnja 
sredstva. Nemoderniziran je ostal samo 6 km dolg cestni odsek Črni vrh—Go- 
dovič, ki pa niti ni predviden v programu del v naslednjih treh letih. Ta 
nemodernizirani odsek bo predstavljal veliko izgubo za naš gospodarski razvoj, 
kajti na tem področju, to je področju Črnega vrha — se predvideva že v pri- 
hodnjem letu precejšnja investicija v turizem. Konkretno gre za izgradnjo 
hotelskih kapacitet v vrednosti prek 1 milijarde starih dinarjev, v nadaljnjih 
letih pa še za 1 milijardo in pol, skupaj skoraj 3 milijarde, ki jih vlaga Ge- 
neraltu.rist iz Beograda. Menim, da je ne: m o trn o in negospodarsko, da tako 
kratek odsek ceste ne zaključimo, saj je to v, nasprotju s konceptom, o katerem 
smo nedavno razpravljali in po katerem naj se začete investicije zaključijo. 
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Zato predlagam amandma za dopolnitev finančnega načrta cestnega sklada 
SR Slovenije za leto 1968. Predlog plana del za leto 1968 naj se dopolni tako, 
da se vnese v predlog asfaltiranje ceste II. reda št. 308 Godovič—Col na odseku 
Godovič—Črni vrh in da se za ta dela predvidijo potrebna sredstva v znesku 
1 milijon N din. Ta sredstva naj se zagotovijo iz sredstev, zbranih iz po- 
dražitve bencina. Načelno je sicer prav, da ta nova dodatna sredstva, ki se 
zbirajo zaradi podražitve goriva, namenimo za glavne transverzale, vendar pa 
obenem sodim, da je negospodarsko zanemarjati že začete investicije. Ta 
predlog, ki sem ga dal, podpirajo tudi tovariši poslanci Franc Kordež, Franc 
Rotar, Ferdo Papič, Janko Zigon, Rado Sorli, Milan Vižintin, Nada Beltramv 
Anton Ladava ter še ostali, ki si jih niisem zabeležil. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima tovariš inž. Slavko Jakofčič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlagam, 
da zavrnemo predloženi amandma cestnega sklada o usmeritvi 49 milijonov 
novih dinarjev, ker je prišlo do predloga amandmaja po nenormalno kratkem 
postopku. 

Gre za sorazmerno velika sredstva. Predlagatelj naj čimprej predloži pro- 
gram uporabe teh sredstev, na vsak način pa prej kot šele do aprila prihod- 
njega leta. Ob tej priliki bomo lahko razpravljali tudi o politiki uporabe do- 
datnih sredstev na osnovi predloženih materialov. 

Čeprav mi je problem cestnega križa poznan, se kljub temu nikakor ne 
morem odločiti za predlagano porabo skoraj 5 milijard starih dinarjev na 
osnovi tako pomanjkljive obrazložitve. Menim, da to tudi ni v skladu z načeli 
danes sprejetega poslovnika. Poslancev ne bi smeli postavljati niti predlagatelj 
niti odbor pred dilemo odločanja o tako pomembnih vprašanjih šele na sami 
seji. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima inž. Ivan Arzenšek. 

Inž. Ivan Arzenšek: Tovariši poslanci in poslanke! Glede samega 
proračuna cestnega sklada za naslednje leto nimam bistvenih pripomb. Iz 
poročil odborov je tudi razvidno, da se je v okviru razpoložljivih sredstev 
skušala najti najboljša rešitev, ne glede na to, da še nimamo do kraja iz- 
delanih kriterijev. Sem pa osebno prepričan, da kakorkoli bi na osnovi naših 
posameznih ali pa lokalnih teženj začeli spreminjati program dela cestnega 
sklada, da bi ta postal še za stopnjo slabši. 

Želim pa, kolikor je mogoče, da predsednik upravnega odbora cestnega 
sklada kaj več pove o tem, kar je sicer v dodatnem poročilu med drugimi 
navedeno, to je o proučevanju gradnje mostu pri Žirovnici. Da bo poslancem 
bolj jasno, gre konkretno za vlogo, ki jo je občinska skupščina Jesenice po- 
slala upravnemu odboru cestnega sklada in članom izvršnega sveta ter republi- 
škim in zveznim poslancem v zvezi z nujnostjo rešitve problema na tem 
kratkem odseku ceste pri Žirovnici. Gre za cesto I. reda, ki je še posebej 
obremenjena v sezoni, ko se včasih promet praktično povsem ustavi tudi za 
20 do 30 minut. O varnosti prometa na tem odseku pa sploh ne bi hotel- 
govoriti. Zanima me tudi, ali je ta proučitev finančnega ali tehničnega značaja. 
Hvala lepa. 
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Predsedujoči Miran Goslar: Naslednji govornik je poslanec Karel 
Forte. 

Karel Forte: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Zelo 
mi je žal, da sem padel v tisto skupino, ki ima omejen čas za razpravo. Mislim 
pa, da bi vas lahko tudi v pol minute prepričal, če bi vas vse skupaj povabil 
v revirje, da bi si tam ogledali ceste in videli, kakšne so, ker bi vam potem 
tega ne bilo treba še posebej dokazovati. 

Občinske skupščine v revirjih so mi naložile, da povem, kakšno je stanje 
cestnih povezav v revirjih. Prej je tovariš Jamar govoril o politiki cestnega 
sklada in sodim, da tukaj v revirjih gre za politiko. Revirji so povezani z eno 
samo cesto II. reda Trojane—Zagorje—Trbovlje—Hrastnik—Zidani most. Na dveh 
odsekih te ceste, v klancu Trojane—Zagorje in odsek Hrastnik—Zidani most je 
iz varnostnih razlogov urejen izmenični enosmerni promet. Odsek Zagorje— 
Trbovlje je že skoraj dve leti neprevozen zaradi odplavljenega cestišča in 
plazu in se zato promet odvija po cesti III. reda, katere gradnjo je financirala 
cementarna Trbovlje s 110 milijoni starih dinarjev. 

Glede cestnih povezav moram omeniti tudi gradnjo zasavske ceste, ker 
je videti, da stvari niso popolnoma jasne. Ta gradnja se vleče že od leta 1958 
naprej. Menim pa, da je treba povedati, da ta cesta ni samo zaradi revirjev, 
kar se pogosto govori, kot da so si jo pač revirci izmislili iz svoje trmoglavosti. 
Za povezavo revirjev po tej cesti je potrebnih še dodatnih 6 milijard dinarjev. 
To je prisililo občine, da iščejo rešitev cestnih povezav revirjev po obstojači 
trasi ceste II. reda od Trojan do Zagorja in od Zagorja do Trbovelj, od Hrast- 
nika do Rimskih Toplic pa po cesti III. reda. Za to rešitev so delovne orga- 
nizacije in občinske skupščine Trbovelj, Hrastnika in Zagorja vložile 1 mili- 
jardo 73 milijonov starih dinarjev, medtem ko je cestni sklad SR Slovenije 
prispeval 363 milijonov starih dinarjev. 

Z vso ostrino se zastavlja vprašanje, ali je še kje v Sloveniji regija s 
takšnim stanjem prometnih zvez, pri tem pa da bi sama vložila takšne napore, 
da se stanje cest uredi. O tem se skupščina in delovne organizacije Trbovelj 
z vso upravičenostjo sprašujejo. Navajam dobesedno ugotovitve iz občinskih 
materialov: »Tudi pri nas se ob proučevanju predlogov finančnega načrta 
cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 sprašujemo, ali so bili upoštevani 
objektivni ekonomski kriteriji, ali predlog zajema najaktualnejše rešitve. Iz 
predlogov namreč niso razvidni kriteriji, ki so služili za podlago pri razpo- 
reditvi sredstev po predlogu finančnega načrta.« Dalje pripominjam, da ob- 
činske skupščine in delovne organizacije revirjev že nekaj let opozarjajo re- 
publiške organe o neznosnih prometnih razmerah cest v revirjih. Konserviranje 
obstoječega stanja cest in cestnih povezav že neposredno ogroža gospodar- 
jenje v posameznih delovnih kolektivih. Dejstvo je, da so v Sloveniji vsi 
pomembnejši kraji in gospodarske regije povezani z asfaltnimi cestami in so 
od vseh industrijskih bazenov edino še revirji tisti, iz katerih vodijo eno- 
smerne, neurejene makadamske ceste, kar nikakor ni adekvatno gospodarski 
moči revirjev. Zato so revirji postavljeni v neenakopraven položaj nasproti 
drugim regijam in drugim, gospodarskim organizacijam. 

O cestnih razmerah v revirjih vedo politiki vse do predsednika republike, 
poslovni ljudje, bankirji, trgovci, Slovenci, drugi Jugoslovani, inozemci, skratka 
vsi, in ni težko ugotoviti, kako ti ljudje te stvari komentirajo. Ker je, kot sem 
omenil, dokončna izgradnja zasavske ceste iz znanih razlogov časovno odmaka 
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njena, zasavski revirji pa ne morejo čakati, da bi z njo dobili izhod v svet, 
so predsedniki revirskih občin predlagali cestnemu skladu in izvršnemu svetu 
ustrezne rekonstrukcije obstoječih cest v revirjih in korekturo finančnega 
načrta cestnega sklada za leto 1968. 

To se pravi, naj se nujno rekonstruira trasa II. reda, ki vodi v revirje in 
skozi nje. Mislim, da ni potrebno posebej naglašati, da je takšen predlog za 
revirje nova žrtev, ki pa izvira iz realne ocene finančne situacije republike 
in samega cestnega sklada, prav tako pa tudi iz potreb Slovenije po hitrih 
in modernih cestah. Delovni ljudje revirjev, ki jim po vsem tem, ko so v po- 
sameznih akcijah pokazali solidarnost, zaslužijo ustrezne in razumne izbolj- 
šave stanja cestnega omrežja v revirjih in povezave s Slovenijo, Jugoslavijo 
in svetom. 

Rad bi še povedal, da tudi po železnici nimamo dobrih zvez, ker vlaki 
zamujajo, na brzovlak pa je treba iti celo v Ljubljano. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miran G o s 1 a r : O zasavski cesti želi govoriti tudi to- 
variš Anton Zupančič. 

Anton Zupančič: Tovariš predsednik in tovariši poslanci! Najprej 
bi se rad opravičil, ker imam tudi vprašanje v zvezi z zadnjo točko, vendar 
bom zaradi povezanosti problematike obe vprašanji združil. Ker finančni plan 
za leto 1968 ne predvideva večjih rekonstrukcij cest, kot je na primer Ra- 
deče—Sevnica, Litija—Zagorje, me zanima, kdaj se bo nadaljevala gradnja za- 
savske ceste, posebno na odseku Hrastnik—Zidani most—Radeče, ter Radeče— 
Krško. tako postavljam vprašanje, kje je predvidena trasa nove ceste 
Zidani most—Radeče in naprej proti Krškemu. To je važno zato, ker za področje 
Radeče in Zidanega mostu ni mogoče izdelati urbanističnega načrta brez re- 
šitve cestnih variant. 

Naslednje je vprašanje izgradnje hidroelektrarn na Savi. Ah se bo z 
gradnjo le-teh pričelo in kdaj, kajti ravno te so povezane s cesto. 

Zaradi vse večjega prometa na cesti Celje—Krško je ta cesta postala ne- 
vzdržna, tako za gospodarstvo kakor tudi za turizem. Ker ni rešeno vprašanje 
ceste Hrastnik—Radeče, saj je ta del ceste praktično neprevozen, nima gornji 
del Posavja zveze proti Zagrebu. Zato predlagam, da se v finančnem planu 
oziroma rebalansu predvidijo nadaljnja sredstva za izgradnjo tega kritičnega 
objekta v Posavju. Kolikor teh sredstev ni mogoče zagotoviti v rebalansu le- 
tošnjega finančnega plana, predlagam, da se sredstva za rekonstrukcijo tega 
odseka ceste predvidijo- v finančnem planu za leto 1969. Občinske skupščine 
namreč ne bodo mogle prispevati toliko sredstev, da bi bilo mogoče z njimi 
zgraditi navedene ceste. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Gosi ar: Zadnji prijavljeni govornik je poslanec 
Stane Vrhovec. 

Stane Vrhovec: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Prepričan sem, da bi današnja razprava bila najbrž mnogo manj komplicirana, 
če bi bil sistem formiranja predloga finančnega načrta drugačen, kot je najbrž 
bil. Prepričan sem, da bi bilo treba pri tako odgovorni akciji, ko gre za dokaj 
velika družbena sredstva, k formiranju politike in predloga nujno pritegniti 
znatno več samoupravnih, družbeno odgovornih činiteljev. 
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Želim reči, da sicer v celoti podpiram predlog finančnega načrta za' leto 
1968 in sem prepričan, da je nujno potreben, vendar pri tem nikakor ne morem 
mimo tega, da ne bi za bodoče delo upravnega odbora cestnega sklada postavil 
zahteve, da pri izdelavi teh predlogov nujno upošteva in pritegne k sodelo- 
vanju čim več samoupravnih družbeno odgovornih faktorjev, saj bi na ta 
način skupščina imela danes pred seboj že dokaj izkristaliziran in enoten 
predlog za leto, ki je pred nami. 

Nikakor ne morem mimo tega, da se lahko tako mirno reče, naj se vsa 
sredstva iz podražitve, to je 20 dinarjev pri litru bencina, namenijo za dela na 
cestnem križu. Prepričan sem, da predstavlja cestni križ v Sloveniji najbrž 
dokaj več, kot je bilo povedano, in da niso prav nič manj važne tiste razbre- 
menilne žile v Sloveniji, ki imajo posreden ali neposreden vpliv na prevoznost 
in propustnost cestnega križa v Sloveniji. 

Zato za bodoče priporočam, da se s sodelovanjem občinskih skupščin, 
gospodarstva in ostalih zainteresiranih, predvsem pa upravnega odbora cestnega 
sklada bolj oplemenitijo družbena republiška sredstva, ki so namenjena za 
ceste. Konec koncev je tudi interes gospodarstva in drugih v občini, da so 
pripravljeni žrtvovati dokajšnja sredstva, da se cesta kot osnova modernega 
gospodarstva uredi. Dokončati je najbrž treba tudi ceste, v katere je že 
vloženih dokaj občinskih in drugih lokalnih finančnih sredstev, pa so ostale 
marsikje nedokončane. 

V Polhograjskih dolomitih imamo cesto III. reda Dobrova—Horjul, ki je 
glede dokončanih in nedokončanih odsekov dokaj pestra. Na kratko: od 00 do 
1,6 km je izvršena rekonstrukcija, od 1,6 km do 4 km je makadamsko vozišče, 
od 4 do 5 km je izvršena rekonstrukcija, od 5 do 6,5 km je makadamsko 
vozišče, od 6,5 do 7,9 km je izvršena rekonstrukcija, od 7,9—9,3'km je maka- 
damsko vozišče in od 9,3—10,8 km je zopet izvržena rekonstrukcija. 

Ne želim, da se prejudicira finančni načrt za leto 1968, vendar nikakor 
ne morem mimo tega, da ne bi v prihodnjih letih, na vsak način pa pred 
letom 1970 urediti tistega, kar na eni strani povzroča škodo nam vsem, na 
drugi strani pa postavlja pred dokajšen političen problem področje, ki je od- 
daljeno 20 km od Ljubljane. Razen tega pa ta cesta pomeni za prebivalce 
horjulske doline in Dole mitov nekaj več kot samo turistično cesto. Ta cesta 
je za njihovo življenje, pa tudi za gospodarstvo Ljubljane dokaj pomembna, 
saj se delovna sila s tega področja dnevno prevaža v Ljubljano in nazaj. 
V to cesto je že vloženih okoli 180 milijonov družbenega denarja, predvsem 
občinskega in je potrebnih v naslednjih letih še okoli 180 do 190 milijonov 
starih dinarjev. 

Druga cesta, ki je tudi dokaj pomembna, pa je cesta Vrhnika—Borovnica— 
Podpeč—Brezovica. Manjkajo 3 kilometri, s čimer bi bil odsek ceste Vrhnika— 
Ljubljana po dveh straneh razbremenjen po Horjulski dolini in po turistično 
važni cesti pod Krimom. Gre torej za vsega 3 km ceste. Zato le težko soglašam 
s predlogom, naj bi se vsa sredstva iz naslova podražitve bencina, to je čez 
4 milijarde dinarjev namenila za dela na cestnem križu. Vrhu vsega je načelen 
predlog dokaj imaginaren. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Želi še kdo razpravljati? Prosim. Be- 
sedo ima inž. Adolf Tavčar. 
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Inž. Adolf Tavčar: Tovariši in tovarišice poslanci! Zdi se mi, da 
je točka o programu gradnje cest v letu 1968 nenavadno važna. Važna pred- 
vsem zato, ker se v ta program vključuje začetek del cestnega križa v Slo- 
veniji. Mišljenja poslancev so dokaj različna. Dostikrat smo že razpravljali 
o pomembnosti gospodarstva in cestnih povezav in sodim, da bi napravili pred 
slovensko javnostjo in pred slovenskim gospodarstvom zelo veliko napako, 
skoraj bi rekel nepopravljivo in neodgovorno, če bi še naprej zavlačevali iz- 
gradnjo cestnega križa. Mislim, da smo do sedaj preveč zanemarjali promet 
kot gospodarsko panogo, zato sem se oglasil k diskusiji, da podprem program 
upravnega odbora cestnega sklada za leto 1968. Imamo pa srečo, da tistih 5 
milijard dopolnilnih sredstev še ni razdeljenih, sem pa prepričan, da je nujno, 
da se na današnji seji odločimo za to, da se ta program kot fiksen, čvrst 
program vključi v programi del za leto 1968. Z omenjenimi 5 milijardami 
dinarjev naj se financirajo priprave in predlagam, da se v prihodnjem, letu, 
vsaj do konca leta 1968 prouči možnost financiranja cest tudi iz drugih virov, 
morda tudi z internimi posojili, kakor skuša to urejati republika Bosna in 
Hercegovina. Samo toliko. Hvala. 

Predsedujoči Miran Goslar: Besedo ima poslanec Franc Gorenc. 

Franc Gorenc: Tovariš predsednik, tovariši poslanci in tovarišice 
poslanke! Bom prav kratek. Najprej bi opozoril, da zakon o financiranju cest 
določa, da so sredstva od goriva namenjena za obstoječo cestno mrežo. To je 
prva ugotovitev in mislim, da bi bilo prav, da na tej osnovi programiramo. 

Razen tega razprava kaže, da so naši občani zelo zainteresirani, za kaj 
bodo porabljena sredstva, zbrana zaradi podražitve bencina. Občane obenem 
zanima, ah bodo res ta sredstva namenjena za drage avtoceste ah pa bodo 
porabljena za izboljšanje obstoječe cestne mreže. Bodimo odkriti in jasni! 
Povejmo ljudem tako kot je! Mislim, da bi bila ta razprava danes drugačna, če 
bi upravni odbor cestnega sklada prišel z izdelanim programom, torej z izde- 
lano korekcijo srednjeročnega programa in programa za leto 1968 in z že 
upoštevanimi zvišanimi sredstvi. Prepričan sem, da se vsi strinjamo, da se 
morajo ozka grla na cestnem križu odpraviti in to čimprej. Mislim, da bo 
za pameten program skupščina lahko glasovala, ne strinjam pa se, da se 
vežemo na podlagi nekega amandmaja, čeprav konec koncev ne kaže drugega, 
kot da ga sprejmemo. 

Izkoristil pa bi to priložnost še za to, da bi odgovoril poslancu inž. Pohču. 
Tovariš Polič je stvar strokovno obdelal, vendar se mi zdi, da je vprašanje 

normativov bilo nekoliko predimenzionirano, se pravi preveč poudarjeno, celo 
bi rekel neobjektivno prikazano. Vsi tisti elementi, ki jih je tovariš inž. Polič 
navedel kot osnovo kritike glede delitve sredstev cestnega sklada na posamezne 
ceste, so bili upoštevani in tudi izračunani in je bila delitev sredstev po posa- 
meznih cestnih odsekih izdelana na podlagi normativov. 

Vsekakor pa pri vsej tej naši cestni problematiki ne smemo pozabiti na 
obstoječo cestno mrežo, da ne bi šli v kake bogate gradnje, ki bi nam pobrale 
denar, ki smo ga dobili z zvišanjem cene bencina, poleg tega pa še sredstva, 
ki smo jih doslej dajali za ceste. Mislim namreč, da ne želimo, da bi obstoječa 
cestna mreža propadala in končno tudi propadla. Zato ponovno predlagam, 
da v bližnji prihodnosti obravnavamo popravljen srednjeročni program in pro- 
gram za leto 1968 z aspektov, ki sem jih navedel. 
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Predsedujoči Miran Goslar: Se kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima 
tovariš Stane Fungerčar, kot poročevalec odborov. 

Stane Pungerčar: Dovolite, da se oglasim k razpravi kot poroče- 
valec začasnega odbora za gospodarsko programiranje in finance ter začasnega 
odbora za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora. 
Oba odbora sta na skupni seji dne 24. 11. 1967 razpravljala o poročilu uprav- 
nega odbora in predlogu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije ter 
sprejela naslednje predloge in stališča. 

Odbora ugotavljata, da je predloženi finančni načrt za leto 1968 v skladu 
s programom cestnega sklada SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji 
cest v obdobju 1967—1970, katerega je Skupščina SR Slovenije sprejela 
v aprilu 1967. 

Odbora podpirata stališče, da je nujno sprejeti finančni načrt cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1968 tudi zato, da se prične pravočasno z vsemi 
pripravami za izdelavo projektov in predračunov, da bi se lahko pravočasno 
sklenile pogodbe z izvajalci del in zagotovilo delo v predvidenih terminih. 

Sprejeto je bilo stališče, da se k predloženemu finančnemu načrtu cestnega 
sklada SR Slovenije izdela aneks ter ugotovijo dohodki in izdatki v zvezi 
z dodatnim finančnim načrtom za sredstva, ki bodo dohodek cestnega sklada 
s podražitvijo bencina, ki je bila uveljavljena 23. 11. 1967. Tako pripravljeni 
aneks je sestavni del finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za 
leto 1968. 

Odbora pa nista sprejela stališča, kako naj se uporabijo sredstva, ki jih 
bo obravnaval aneks, sprejela pa sta sklep, naj se proučijo vsi dodatni pred- 
logi za urejanje cestnih objektov. Upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije 
naj hkrati, ko se bo pripravljal aneks, prouči vse dodatne predloge. Za pro- 
učitev predloga sta odbora imenovala v komisijo poslanca Staneta Punger- 
čar j a in Mirka Tratnika. 

Odbora sta sprejela priporočilo, da se tudi v prihodnje uporablja dosedanja 
praksa participacije zainteresiranih soinvestitorjev pri gradnji cestnih objektov, 
ker je to ena izmed oblik povečevanja sredstev in stimulacije za hitrejše reše- 
vanje posameznih problemov. 

Odbora sta končno predlagala, naj se na podlagi obrazloženih dokumen- 
tacij in na podlagi nujnosti in utemeljenosti sprejme finančni načrt cestnega 
sklada za leto 1968. Sprejet je bil tudi predlog, naj se po enakem postopku 
sprejme aneks za leto 1968 najkasneje v aprilu 1968. leta. S tem bi se celotni 
program dopolnil in bi za leto 1968 imeli zbrano celotno dokumentacijo in 
razpored finančnih sredstev za naše načrtovanje in za izvajanje cestnih del 
v letu 1968. 

Predsedujoči Miran Goslar: Tovariš Pungerčar, če sem te prav 
razumel, predlagaš, da se ta aneks sicer sprejme, vendar brez preciziranja, da 
gre za dela na cestnem križu? 

Stane Pungerčar: Odbora nista razpravljala o namembnosti sred- 
stev, ki bodo pritekala zaradi podražitve bencina, ker mora cestni sklad tako 
ali tako predložiti aneks svojega delovnega programa. 
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Predsedujoči Miran Goslar: Ali torej podpiraš ta aneks z dikcijo 
kakršna je, ali ne? 

Stane Pungerčar: Podpiram, ta aneks, vendar s tem, da se striktno 
ne določi, da so sredstva že vnaprej in v celoti namenjena za cestni križ, ampak 
naj se to v aneksu in v dokumentaciji utemelji. 

Predsedujoči Miran Goslar: Hvala. Po vsem temi mi je jasno, da 
predlagate, da se dela na cestnem križu izločijo, pač pa da se določi uporaba 
teh sredstev najkasneje do 1. aprila 1968. Mislim, da je v tem smislu treba 
razumeti to diskusijo. 

Zeli še kdo razpravljati? Prosim, predstavnik cestnega sklada tovariš Alojz 
Zokalj. 

Alojz Zokalj : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Kot 
predstavnik cestnega sklada bi na stališča in vprašanja odgovarjal po vrstnem 
redu diskutantov, seveda kot sem v stanju in sposoben odgovoriti. Drugače 
pa bi prosil, kjer moj odgovor ne bi bil zadovoljiv, da vprašanja postavite 
pismeno in jih posredujete cestnemu skladu. Upravni odbor cestnega sklada 
pa bo nato pismeno odgovoril poslancem. Mislim, da bi bilo to najbolj pametno. 

Prvi diskutant je bil tovariš Matičič s področja Domžale—Kamnik. Problem 
moravške ceste, pa tudi male Rusije poznamo. Verjetno je treba na moravski 
strani cesto popraviti. Odgovor bi bil zdaj tak — pa ne mislite, da je to biro- 
kratsko administrativni odgovor — da v štiriletnem planu ta cesta ni zajeta, 
kar pomeni s stališča izvajanja štiriletnega plana, da o njej ni mogoče raz- 
pravljati. Če pa govorimo za naprej, ima pa tovariš Matičič prav, da je treba 
pogledati, če bodo obstajale kakšne možnosti, da se cesta v moravški dolini 
popravi in modernizira. Enako velja za drugi v razpravi omenjeni problem, 
za cesto v Tuhinjski dolini. Zapisnik iz današnje seje bo upravni odbor cest- 
nega sklada dobil, vendar bomo probleme, ki jih je tovariš Matičič načel 
v svoji diskusiji, ki se mi zdi, da je bila v redu, obravnavali po možnosti 
1969. leta pri pripravi novega srednjeročnega plana. 

Glede širše politike do občin pa moram enega diskutanta, se mi zdi iz 
Horjula, opozoriti, da je upravni odbor cestnega sklada skupščinski organ, 
da so v njem s strani skupščine imenovani člani z razhčno strokovno izobrazbo 
in iz različnih področij, bodisi iz politično teritorialnih enot, iz gospodarskih 
organizacij, organizacij, ki izvajajo cestna dela itd. To se pravi, da tukaj obstaja 
družbeni organ, ki je sestavljen iz raznih ljudi. 

Nadalje o vprašanju regij. Tovariš je govoril o regiji Štajerska—Koroška. 
Začel je z odstotki za mariborsko cestno podjetje. Mislim, da taka miselnost 
izvira — poslanec je najbrž dobil podatke od cestnih podjetij — še od takrat, 
oziroma izhaja iz kriterijev, ko so cestna podjetja še bila tako imenovani last- 
niki osnovnih sredstev ter sama dobivala sredstva iz neposrednih dohodkov 
in delala kakor so pač delala. Na drugi strani pa moram povedati, da je bilo 
v zadnjih letih in letos na Štajerskem izvršeno minogo cestnih del. V okviru 
povezave s Koroško je nezadovoljiv most pri Ar ji vasi in odcep za Dobrno, 
kot je navedel že sam poslanec Savinek. Razmišljati je treba, kot sem rekel, 
da se popravijo ta mesta, s čimer bi bila koroška povezava vse do Viča ure- 
jena. Nadalje bomo izvajali tudi letos na magistrali večja vzdrževalna dela. 
V gradnji imamo v štajerski regiji štiri velike mostove naenkrat, to so ormoški, 
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veržejski, središki in radgonski most, da ne govorimo o manjših mostičkih. 
Zdi se mi, da se glede na sredstva in na elemente, katere sem v poročilu omenil, 
tako z ekonomskega stališča, kakor s stališča prevelikih stroškov za vzdrževanje, 
sukcesivno razrešujejo problemi cestnih povezav v štajerski in koroški regiji. 
Smatram, da bomo tudi v naprej stvari tako postopno razreševali. 

K razpravi tovariša poslanca, zdi se mi iz Celja, ki je govoril o Slandrovem 
trgu in pa o trgu pred pošto ter o rentabilnem nalaganju sredstev za ceste, 
bi pripomnil, da razpravljamo in študiramo o boljši povezavi oziroma da se 
vstop in promet skozi Celje uredi. To se pravi, da bi bodoča rekonstruirana 
cesta šla izven Celja na potezu Lipoglav—Leveč in naprej. To bo zahtevalo 
mnogo denarja. Boste videli, koliko bodo govorih o naslednji zadnji točki, 
o vprašanju uporabe in koncentracije sredstev. Na drugi strani, letos smo rešili 
vprašanje Butejevega mostu, s čimer je zginila zopet ena črna točka. 

V razpravi je bilo nadalje omenjeno, da je občina pripravljena participi- 
rati 30 % za ureditev teh vprašanj okoli Celja. Moram pa že sedaj povedati, 
da v štiriletnem planu to ni bilo predvideno. O rešitvi vprašanja pa vseeno 
lahko razpravljamo, ker je občina verjetno zainteresirana, da pridemo tako 
prej do sporazumov. Predlog pa prosim predložite upravnemu odboru cestnega 
sklada. 

Glede severne magistrale. Tovariš poslanec je govoril o severni magistrali, 
kot imenujemo cesto Vič—Dravograd—Maribor—Lendava. Na tej severni magi- 
strali imamo v štiriletnem planu poleg dravograjskega mostu obnavljanje 
asfalta. Obljubljam, da se bo cestni sklad potrudil, da bo severna magistrala 
po možnosti najbolje vzdrževana. 

Čudim se tovarišu poslancu iz Koroške, ki je govoril o ureditvi mejnega 
prehoda Prevalje—Holmec. Morda se s predsednikom občinske skupščine zadnje 
čase nista sestala. Holmec je v štiriletnem planu in je dogovorjeno, da občina 
predloži upravnemu odboru predlog za aranžma. Smatram, da je s tem stvar 
urejena. 

Poslancu tovarišu Poliču se zahvaljujem za izčrpno proročilo z znanstve- 
nega stališča o vprašanju tehnologije gradnje cest itd. Posebno pa pozdravljam 
njegov predlog o koncentraciji sredstev za lepšo in boljšo ureditev cest, če sem 
ga prav razumel. 

Poslancu tovarišu Tratniku iz Idrije želim povedati, da je bilo za cestni 
potez Col—Crni vrh v štiriletnem planu predvideno 150 milijonov S din. Ta 
sredstva so izčrpana. Iz teh sredstev je bila skupaj s participacijo idrijskega 
rudnika in zainteresiranih pohtično-teritorialnih enot ter drugih interesentov 
asfaltirana cestna povezava od Ajdovščine do izpod Črnega vrha. Tam pa 
manjka še 6 km do Godoviča. V štiriletnem planu sredstva za ta potez niso 
predvidena. Jaz ne poznam določil poslovnika Skupščine SR Slovenije, ah je 
smatrati ta novi zahtevek za amandma, ker v štiriletnem planu za ta potez 
ni sredstev. 

Glede razprave tovariša Jakofčiča in njegovega soposlanca s horjulskega 
območja menim, da je vprašanje, če je Horjul res zaprt. Čudim pa se njegovi 
hitri odločitvi glede koncentracije sredstev na cestnem križu. V svoji uvodni 
obrazložitvi sem govoril, tovariši poslanci, da nismo v situaciji kot so v Bosni. 
Vi citate v časopisih zdaj o 160 milijardah sredstev in tisočih in tisočih kilo- 
metrih cest in ne vem kaj. Mi v Sloveniji danes nismo v enakem položaju, 
kljub temu, da imamo vsi pripombe k stanju naših cest. Ampak naše važnejše 
ceste so že asfaltirane. Na križu, če priznate, pa le ni lukenj. Je pa cestni križ 
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po širini in po elementih tak, kakršen je bil. Danes predstavlja za nas osnovni 
problem res samo cestni križ. V svojem poročilu sem omenil, da je to 600 km 
ceste. Na tem križu imamo 60 % vsega prometa, posebno tovornega, pa tudi 
prek polovice turističnega prometa se odvija na teh cestah. Hočem reči, da 
mi moramo pristopiti k reševanju cestnega križa; sredstva od 20 dinarjev 
povečane cene bencina pa za to niso zadostna. Smatram, da že 5 let kasnimo 
Z razreševanjem tega križa. Če pa bomo kasnili še 2 leti, bomo imeli tak promet 
na križu, da ga te ceste ne bodo sposobne sprejeti, kar bo zaviralo tako notranje 
gospodarstvo kot tudi turizem. Zato se je treba v tej situaciji sporazumeti za 
združitev z drugimi sredstvi republike in gospodarskih organizacij ter za even- 
tualna notranja in zunanja posojila. Mi moramo iti na tO. Zdi se mi, da je bilo 
to tudi poudarjeno v enem delu diskusije, s katero se posebej strinjam, z drugo 
pa dokaj ne. Tovariš poslanec Polič je lepo povedal, kaj je pri nas problem. 

Tovarišu Arzenšku pa moram povedati, da smo v situaciji, da bomo v do- 
glednem času uredili vprašanje mostu v Žirovnici oziroma Mostah. Ce se 
zadovolji s takim mojim ustmenim odgovorom, prosim, da ga posreduje tudi 
drugim, da se trudimo, da bi rešili vprašanje nesrečnega mostu v Žirovnici. 

Tovariša Gorenca pa preprosto nisem razumel. Hvala lepa. 

Predsedujoči Miran Goslar: Kdo še želi razpravljati. Besedo ima 
predstavnik izvršnega sveta tovariš Boris Vadnjal. 

Boris Vadnjal: Tovarišice in tovariši poslanci! Ko je izvršni svet 
razpravljal o predlogu programa cestnega sklada SR Slovenije, je smatral za 
izredno pozitivno, da tak program za leto 1968 sprejemamo že v decembru 1967. 
Mislim, da je to verjetno prvič, da tak program sprejemamo pred pričetkom 
novega leta in ne bi bilo prav, da bi skušali na tak ali drugačen način one- 
mogočiti sprejetje tega prcgrama. Zato je izvršni svet včeraj v svoji razpravi 
sklenil predlagati skupščini, da predloženi program in finančni načrt skupaj 
z amandmaji, ki jih je upravni odbor cestnega sklada predlagal, v celoti 
odobri. Oodobritev tega programa že sedaj omogoča, da se bo cestni sklad 
pravočasno pripravil na oddajo del, da se bo pravočasno pripravila gradbena 
operativa in cestna podjetja ter tudi vsi tisti, ki bodo s svojimi sredstvi sodelo- 
vali pri izgradnji, rekonstrukciji ah modernizaciji posameznih cestnih odsekov. 

Izvršni svet je prav tako smatral, da ne bi bilo pravilno in priporočljivo, 
da bi V bodoče sredstva drobili bolj kot je to potrebno. Zato je tekla razprava 
v smislu, kot je omenjal poslanec Cene Matičič. Predloženo je bilo, da naj bi 
cestni sklad izdelal kriterije, po katerih bi se v okviru sprejetega štiriletnega 
programa delilo sredstva. Mislim, da se taki kriteriji dajo izdelati in če bi bih 
ti kriteriji s strani upravnega odbora cestnega sklada posredovani tudi poslan- 
cem, potem bi verjetno lahko v skupščini diskusija o marsikateri cesti in 
cestici odpadla. Po takih kriterijih bi namreč videli, da glede na gostoto pro- 
meta. večjo aglomeracijo prebivalstva, večji obseg gospodarske dejavnosti in 
tako naprej, druga cesta ne pride v poštev, ampak samo ta, ki tem kriterijem 
ustreza. Zato menim, da bi bilo prav, da bi hkrati s programom del za leto 1968 
cestni sklad skušal pripraviti cmenjene kriterije in jih skupaj s predlogom 
programa tudi predložil skupščini. 

Tovariši, glede stališča do uporabe sredstev od najnovejše podražitve ben- 
cina za 20 dinarjev, mislim, da moramo biti izredno preudarni in strpni, ker 
s to odločitvijo prevzemamo razmeroma veliko odgovornost, če danes na hitro 
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brez tehtnih premislekov kakorkoli ukrepamo. Ta sredstva pritekajo na račun 
cestnega sklada praktično šele od 23. novembra, to se pravi, da še ni niti minilo 
mesec dni od podražitve bencina ter da v tem času gotovo upravni odbor ni 
mogel in od njega tudi ne moremo zahtevati, da bi izdelal tak program, ki bi ga 
lahko predložil Skupščini. Izvršni svet zato meni, da je prav, da se ta sredstva 
nedotaknjena koncentrirajo do takrat, ko bo izdelan program za uporabo teh 
sredstev in dokler o takem programu ne bo razpravljala skupščina. Nadalje 
meni izvršni svet, da bi vsi morali imeti pred očmi našo nacionalno odgovornost 
do izgradnje, rekonstrukcije in modernizacije našega cestnega križa. Računati 
moramo na prometno izolacijo z vseh štirih strani Slovenije, ko bomo razprav- 
ljali o programu, kako naj se ta sredstva uporabijo, da bo imel slovenski 
narod največjo korist in dobil čim boljše in čim hitrejše povezave s hitrimi 
cestami k našim sosedom. Zato je po oceni izvršnega sveta predlog za dopol- 
nitev finančnega načrta, ki ga je dal upravni odbor cestnega sklada, spre- 
jemljiv in izvršni svet meni, da bi bilo prav, da bi oba pristojna zbora skupščine 
dala nanj svoje soglasje. 

Predsedujoči Miran Goslar: Kdo še želi besedo? Besedo ima tovariš 
Edi Komočar. 

Edi Komočar: Tovarišice in tovariši! Nisem se nameraval oglasiti, 
vendar ne vem, zakaj naj sedaj glasujemo. Govornik pred menoj, predstavnik 
izvršnega sveta, je pred tem, preden je rekel, da soglaša izvršni svet z amand- 
majem upravnega odbora, govoril, da naj se sredstva namensko naložijo, če 
sem ga prav razumel, v sklad in da naj bodo ta sredstva nedotaknjena. 
V amandmaju je pa rečeno: »Sredstva iz prejšnje točke teh sklepov se lahko 
uporabijo samo za dela na cestnem križu, ki se bodo naknadno' določila do 
1. aprila 1968.« Sedaj pa res, oprostite, ne vem kaj. Pred tem je govoril, da 
ponovim, da se sredstva nalagajo nedotaknjeno, naknadno za tem je pa potrdil, 
da se izvršni svet strinja z amandmajem. Hvala lepa! 

Predsedujoči Miran Goslar: Mislim, da ni treba, da še nadaljujemo 
diskusijo, ker glede tega, kar je rekel tovariš Vadnjal, verjetno ni nesporazuma. 
Povedal je, da izvršni svet meni, da je pravilno, da se je upravni odbor cestnega 
sklada SR Slovenije odločil za koncentracijo teh sredstev za cestni križ. Kaj 
pa naj bi se v okviru tega cestnega križa konkretno naredilo, bo pa upravni 
odbor cestnega sklada predlagal do 1. aprila leta 1968. V tem smislu je treba 
razumeti ta predlog. Tako da ni nobenih protislovij v tej obrazložitvi. Vzrok 
za nesporazum je verjetno tudi v tem, da je cestni sklad malo nerodno ta svoj 
dodatni predlog označil kot amandmaje. V bistvu to niso amandmaji, temveč 
sestavni del predloga finančnega načrta cestnega sklada za leto 1968. Vsaka 
sprememba pa bi dejansko zahtevala ponovno sejo upravnega odbora cestnega 
sklada. Mi pa glasujemo o odlokih, s katerimi se daje soglasje k rebalansu 
oziroma k finančnem načrtu. 

Ali lahko preidemo na glasovanje? (Ne javi se nihče.) Glasujemo torej 
najprej o odloku o soglasju k drugemu rebalansu finančnega načrta cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1967. Glasuje gospodarski zbor. Kdor je za, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je 
kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je gospodarski zbor soglasno sprejel ta 
odlok. 
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Sedaj glasuje republiški zbor. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? (1 poslanec dvigne roko.) 
Se je kdo vzdržal? (1 poslanec dvigne roko.) Ugotavljam, da je tudi republiški 
zbor sprejel ta odlok. 

Glasujemo o predlogu odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1968, s tem, da je številka, ki je tu navedena 
v I. točki napačna. Upoštevati moramo navedbo v dodatnem poročilu odbora 
za proizvodnjo in promet, tako da znaša vsota 204 530 310 dinarjev, ne pa 
155 530 310 din. Glasuje gospodarski ztor. Kdor je za ta odlok, naj prosim 
dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? (3 po- 
slanci dvignejo roko.) Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.) Ugotav- 
ljam, da je gospodarski zbor sprejel ta odlok. 

Glasuje še republiški zbor. Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Večina 
poslancev dvigne roko.) Hvala lepa! Je kdo proti? (3 poslanci dvignejo roko.) 
Se je kdo vzdržal? (13 poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je tudi republiški zbor sprejel ta odlok. 
S tem je tovariši poslanci končana skupna seja obeh zborov. Seje bomo 

nadaljevali ločeno, in sicer gospodarski zbor v spodnji dvorani, republiški zbor 
pa v tej dvorani. Frosim predstavnike izvršnega sveta, ki bodo odgovarjali 
na vprašanja poslancev, kolikor morda odgovarjajo v gospodarskem in v re- 
publiškem zboru, da računajo, da bodo pcdanska vprašanja prej na dnevnem 
redu v gospodarskem in pozneje v republiškem zboru. 

(Skupna seja je bila zaključena ob 19.05. Seja republiškega zbora se je 
nadaljevala ob 19.15.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujem sejo republiškega zbora. 
Preden preidemo na naslednjo točko dnevnega reda, bi se rad dotaknil komen- 
tarjev, ki sem jih slišal v foyerju po koncu skupne seje. Bilo je več kritik na 
račun tega, da vodstvo skupne seje ni interveniralo, ko je predstavnik izvrš- 
nega sveta, konkretno predsednik upravnega odbora cestnega sklada odgovarjal 
poslancem. Jaz se čutim soodgovornega za vodstvo seje in mislim, da so pri- 
pombe, ki so bile izrečene, upravičene. Fri tem, ko prevzemam na ta način 
soodgovornost za tak postopek, pa bi hotel poudariti, da je tudi na vseh vas 
tovariši in tovarišice, da pcmagate predsedujočemu pri vodstvu seje in če 
mislite, da predsedujoči ni postopal pravilno in recimo konkretno, ne reagira 
na način, ki se vam zdi pravilen, sami že med sejo intervenirate. Mislim', da 
je stvar nas vseh, da se medsebojno vzgajamo in na ta način dvigamo stan- 
darde našega parlamentarnega dela. 

Upam, da se z mojo pripombo strinjate in prehajam na 6. t o č k o d n e v - 
nega reda, to je na obravnavo predloga zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1987. 

Fredlagatelj zakona je izvršni svet, ki je predložil pismeno obrazložitev. 
Predstavnik izvršnega sveta je tovarišica Dragica Dekleva. 

Predlcg zakona sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun ter zakonodajno-pravna komisija. Pismena poročila so vam bila pred- 
ložena. Ali želi tovarišica Dekleva ta predlog obrazložiti? (Ne želi.) Vprašam 
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še poročevalce cdtcrov ozircma zakonodajno-pravne komisije ali morda žele 
k pismenemu poročilu še kaj dodati? (Ne javi se nihče.) Ce ne, potem odpiram 
obravnavo. Prosim, kdo se javi k besedi. Besedo ima tovariš Ivan Brumen. 

Ivan Brumen: V zvezd s predlogom zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o proračunu SR Slovenije postavljam naslednje vprašanje: 

Z zakonom o povračilu dela otresti uporabnikom investicijskih kreditov 
na področju turizma, ki ga je sprejela skupščina v decembru lanskega leta, 
je republika prevzela obveznost, da bo gospodarskim organizacijam oziroma 
investitorjem, ki bodo najeli kredite za turistične investicije, regresirala 2 % 
letnih obresti od dovoljenega kredita za vsa tista posojila, za katera bodo 
pogodbe sklenjene od 21. julija 1966 naprej. Niso mi znani podatki, ali katera 
izmed teh obveznosti zapade že v letošnjem letu. Ker pa ima omenjeni zakon 
iz lanskega decembra določbo, da se za te obveznosti zagotovijo sredstva z re- 
publiškim proračunom vsako leto, postavljam vprašanje, kako je s sredstvi 
za to republiško obveznost. Znano mi je, da so nekatere gospodarske organi- 
zacije, ki so kredite pod pogoji tega zakona najele, predložile že pred več meseci 
svoje zahtevke republiškemu sekretariatu za finance, ki je po zakonu dolžan 
skrbeti za realizacijo obveznosti iz tega zakona, pa doslej še niso dobile odgo- 
vora, ali bodo ta sredstva povrnjena v letošnjem letu ali šele v naslednjih 
letih, Kolikor zapade obveznost v katerem koli od teh zahtevkov v letošnjem 
letu, smatram, da bi bilo treba z rebalansom proračuna zagotovitiv potrebna 
sredstva. 

Fredsednik dr. J o ž a Vilfan: Je morda še kakšno drugo vprašanje, 
tako da bo potem lahko tovarlšica Deklevova hkrati odgovarjala? (Ne javi se 
nihče.) Ce ni drugega vprašanja, potem prosim tovarišieo Deklevovo, da od- 
govori na vprašanje. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Tovariš poslanec je postavil vprašanje, kako misli SR Slovenija zagotoviti sred- 
stva, ki jih je sprejela kot obveznost z zakonom o povračilu dela obresti 
uporabnikom investicijskih kreditov na področju turizma. Kakor je že tovariš 
poslanec sam omenil, je ta zakon sprejela republika konec leta oziroma decem- 
bra 1966. V republiškem preračunu za leto 1967 za te namene sredstva niso 
bila predvidena, ker se je ocenjevalo, da obveznost iz tega naslova ne bo 
nastala v letu 1967, temveč da bo treba sredstva zagotoviti šele v proračunu 
za leto 1968. 

Tovariš poslanec navaja, da so nekatere delovne organizacije poslale svoj 
zahtevek republiškemu sekretariatu za finance s prošnjo, da se jim ta sredstva 
zagotovijo. Sekretariat za finance je na osnovi posameznih prošenj delovnih 
organizacij poival vse tar.ke v Sloveniji, da predložijo sekretariatu seznam 
vseh investitorjev ezirema delovnih organizacij, ki so najele kredite za inve- 
sticije v turistične objekte. Doslej smo prejeli poročila od vseh bank, razen 
iz Maribora in Celja in pa splošne gospodarske banke tako, da ta pregled tre- 
nutno ni še popoln. Glede na vprašanja tovariša poslanca, kaj bi se zgodilo, 
če bi kakšna od teh obveznosti zapadla že v letu 1967, bi izjavila, da kolikor 
bi praktično morala republika že v letošnjem letu izvršiti dejansko plačilo teh 
obresti, bo republika iz svojih razpoložljivih sredstev to tudi izvršila, vendar 
pa po sedanjih podatkih ugotavljamo, ker je pred nami pravzaprav še samo 
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dobrih 15 dni letošnjega leta, da bo mogoče to dokončno urejati šele v pro- 
računu, ki ga bo skupščina sprejela za leto 1968. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Je še kakšno vprašanje? Ali želi kdo 
besedo? (Ne.) Ce ne, potem, obravnavo zapiram in prehajam na glasovanje. 

Prosim tovariše in tovarišice, ki so za predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije — republi- 
škem proračunu — za leto 1967, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel ta predlog zakona. 

Prehajam na 7. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o spremembah zakona o prenosu obveznosti okrajev. 

Predlagatelj tega zakona je odbor za družbeni plan, finance in proračun 
republiškega zbora. Predstavnik odbora je Miran Cvenk. 

Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodaj no-pravna komisija, ki je 
predložila pismeno poročilo. Predlog zakona skupno z obrazložitvijo je bil 
v smislu 109. člena začasnega poslovnika republiškega zbora poslan izvršnemu 
svetu. Predstavnik izvršnega sveta je tudi pri tej točki dnevnega reda tovari- 
šica Dragica Dekleva. Želi tovariš Cvenk dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Zeli 
dati tovarišica Deklevova mnenje izvršnega sveta? (Ne.) Odpiram obravnavo 
o predlogu zakona. Zeli kdo besedo? (Nihče.) Če ne, potem hkrati zapiram 
obravnavo in prehajam na glasovanje. 

Prosim tiste tovariše in tovarišice, ki so za predlog zakona o spremembi 
zakona o prenosu obveznosti okrajev, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

Prehajam na 8. točko dnevnega reda in sicer na volitve in ime- 
novanja. 

Pred seboj imamo sklep o imenovanju predsednika in članov upravnega 
odbora sklada Socialistične republike Slovenije za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja. Njen predstavnik je 
Milan Vižintin. Izvršni, svet je dal k predlogu pozitivno mnenje. V zvezi s tem 
vprašanjem ga na današnji seji zastopa tovariš Viktor Repič. 

Tovariš Vižintin se sklicuje na pismeni predlog. Hvala lepa. Odpiram ob- 
ravnavo. Kdo želi besedo? (Ne javi se nihče.) Ce ni nobenega, ki se želi udeležiti 
obravnave, jo zapiram in prehajam na glasovanje. 

Kdor je od članov republiškega zbora za ta predlog, naj prosim dvigne 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(Nihče.) Predlog sklepa o imenovanju predsednika in članov upravnega odbora 
sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih dejavnosti je s tem soglasno 
sprejet. 

Prehajam na imenovanje predsednika in članov upravnega odbora sklada 
SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in predvajanja filmov. 

Tudi v tem primeru je predlagatelj komisija za volitve in imenovanja, 
njen predstavnik pa tovariš Vižintin. Tudi k temu predlogu je dal izvršni svet 
pozitivno mnenje. Predstavnik izvršnega sveta je tovariš Viktor Repič. 
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2eli kateri od predstavnikov besedo? (Ne.) Ker komisija ne želi pojasnje- 
vati tega predloga in se sklicuje na svoj pismeni predlog, odpiram obravnavo 
tega predloga. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Ce nihče, prehajamo na glasovanje. 
Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je 
kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Ugotavljam, da je predlog 
soglasno sprejet. 

Prehajam na naslednji predlog, to je na predlog za imenovanje predsed- 
nika in članov upravnega odbora Prešernovega sklada. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja, predstavnik pa je Milan 
Vižintin. Izvršni svet je dal svoje pozitivno mnenje, predstavnik izvršnega sveta 
je tovariš Viktor Repič. Ali želita dati predstavnika dodatna pojasnila? (Ne.) 
Ker ne želita, odpiram obravnavo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče 
besede, zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. Kdor je za ta predlog, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti 
temu predlogu? (Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? (Nihče.) Torej tudi ta pred- 
log je republiški zbor soglasno sprejel. 

Pred seboj imamo četrti predlog, to je predlog sklepa o izvolitvi sodnika 
okrožnega sodišča v Ljubljani. 

Predlagatelj je komisija za volitve in imenovanja, predstavnik pa tovariš 
Vižintin. Ali želi dati predstavnik še ustno obrazložitev? (Ne.) Ker ne želi, 
odpiram obravnavo. Ali želi kdo besedo? (Nihče.) Ker ne želi nihče besede, 
zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. Kdo je prosim za ta predlog? 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal? (Nihče.) Tudi sklep o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani 
je republiški zbor soglasno sprejel. 

Naslednji predlog je predlog sklepa o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča 
v Murski Soboti. Predlog sklepa je predložila komisija za volitve in imenovanja. 
Predstavnik je Milan Vižintin. Ali želi dati predstavnik dodatno obrazložitev? 
(Ne.) Ker ne želi, odpiram obravnavo. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Ker se nihče 
ne javi, zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. Kdor je za ta predlog 
sklepa, naj dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu pred- 
logu? (Nihče.) Se hoče kdo vzdržati? (Nihče.) Republiški zbor je torej soglasno 
sprejel sklep o izvolitvi sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti. 

Imamo še predlog za imenovanje predstavnika družbene skupnosti, ki ga 
imenuje Skupščina SR Slovenije v svet zavoda prehodnega mladinskega doma 
v Ljubljani. 

Predlog je dala komisija za volitve in imenovanja. Predstavnik je tovariš 
Milan Vižintin. Izvršni svet je dal soglasje, predstavlja pa ga tovariš Viktor 
Repič. Ali želi kdo dati dodatna pojasnila? (Ne.) Ker ne želi nihče, odpiram 
obravnavo. Ali želi kdo besedo? (Ne.) Ker ne želi nihče, zapiram obravnavo in 
prehajam na glasovanje. Prosim, kdo je za ta predlog sklepa? (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti temu predlogu sklepa? (Nihče.) Se 
je kdo hotel vzdržati? (Nihče.) Predlog sklepa je torej soglasno sprejet. 

Končno imamo pred seboj sklep o določitvi števila in izvolitvi sodnikov 
porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Celju. 

Predlagatelj in predstavnik sta ista kot pri ostalih predlogih. Ker ugo- 
tavljam, da predstavnik ne želi dati še ustne obrazložitve, odpiram obravnavo. 
Ker ni nikogar, ki bi želel razpravljati, zapiram obravnavo in prehajam na 
glasovanje. Kdor je za ta predlog sklepa, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala lepa, Je kdo proti temu predlogu sklepa? (Nihče.) Se 
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hoče kdo vzdržati? (Nihče.) Torej tudi ta sklep o določitvi števila in izvolitvi 
sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega sodišča v Celju je republiški 
zbor soglasno sprejel. 

Zdaj imamo še zadnjo, to je 9. točko dnevnega reda, to je po- 
slanska vprašanja. 

V svojih materialih ste prejeli postavljena poslanska vprašanja. Na prvo 
vprašanje Rada Pušenjaka bo kot predstavnik izvršnega sveta odgovoril tovariš 
Franc Razdevšek. 

Inž. Franc R a z d e v š e k : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši 
poslanci! Poslanec republiškega zbora Rado Pušenjak je postavil naslednje po- 
slansko vprašanje: 

»Kaj se namerava v zvezi z italijanskimi ukrepi podvzeti, da se v maksi- 
malni meri zaščitijo interesi naših živinorejcev in da se prepreči, kolikor bo 
to količkaj mogoče, padec v Sloveniji prav pomembne proizvodnje mesa, nadalje 
da se zavarujejo naši nacionalni interesi nasproti Italiji.« 

• Na to njegovo vprašanje bi odgovoril naslednje: 
V slovenskem in jugoslovanskem kmetijstvu predstavlja živinoreja eno 

izmed pomembnejših proizvodnih panog. V živinorejo so bila investirana znatna 
sredstva, zato rezultati tako po količini kot po kvaliteti mesa dobro kažejo. 
Tudi v tehnologiji in pri proizvodnih stroških so se že pojavili ugodni rezultati. 
Zato ni nerazumljivo, da pri vsem našem izvozu v Italijo predstavlja izvoz 
govedi in govejega mesa kar 35'% celotne vrednosti izvoza. Kljub letošnjim 
slabim izvoznim pogojem se je izvoz do nedavnega odvijal še dokaj zadovo- 
ljivo. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta smo letos izvozili 25'% 
več goveje živine in mesa. Proti koncu novembra pa je Italija kot članica 
evropske gospodarske skupnosti vpeljala na uvoz živine in mesa še dodatne 
zaščitne carine, tako imenovane prelevmane. Tako znašajo prelevmani sedaj. 
po kvaliteti mesa od 297,13 Lit za goveje meso v polovicah, do 445,90 Lit za 
zadnje četrti. To praktično pomeni, da dobi lahko naš proizvajalec ob taki 
prodaji mesa v Italijo le 480 do 500 dinarjev za kg žive teže. Domače garanti- 
rane cene za tako živino pa znašajo 650 dinarjev za kg. Zaradi tega je razum- 
ljivo, da je prišlo pri izvozu goveje živine in mesa v Italijo do močnega zastoja, 
kar je še povečalo probleme živinorejske proizvodnje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je zato vneto angažiral na odpravi 
teh težav in normaliziranju stanja. Z vso zavzetostjo in vztrajnostjo podpiramo 
zvezni izvršni svet, da postavi pri bilateralnih razgovorih z Italijani, kot tudi 
v vseh drugih razgovorih v evropski gospodarski skupnosti, vprašanje izvoza 
goveje živine in mesa na prvo mesto. V tem smislu so konkretni koraki že 
storjeni. Na nedavnem tretjem zasedanju mešanega italijansko-jugoslovanskega 
odbora za gospodarsko, industrijsko in tehnično sodelovanje, ki je bil pred ne- 
kaj dnevi v Beogradu, je bil ta problem jasno predočen. Računamo, da bo tako 
odločno postavljen ta problem tudi v nadaljevanju razgovorov, ki bodo letos 
18. decembra v Benetkah. Ker pa vemo, da je osnovno žarišče tega problema 
prav v evropski gospodarski skupnosti, se tudi tam prav sedaj intenzivno 
razpravlja, da se ta problem kompleksno reši in da ne bo več v takem obsegu 
prihajal na dan v odnosih med dvema partnerjema. Težimo za tem, da se 
sklene z vsemi državami evropske gospodarske skupnosti, to je z vso šestorico, 
kolektivni sporazum. 



72 Republiški zbor 

Italijanski minister za zunanjo trgovino je izjavil, da je Italija pripravljena 
uvoziti večjo količino govejega mesa in živine tudi na podlagi obmejnih spo- 
razumov. Realizacija te izjave predstavlja prvenstveno za Slovenijo dodatno 
možnost, da se problem hitreje in učinkoviteje reši. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije se že nekaj let, posebno pa zadnje čase, odkar se posledice in- 
tegracijskih procesov in zapiranja tržišča nasproti tretjim državam v evropski 
gospodarski skupnosti ostreje kažejo, zavzema, da prav ti regionalni obmejni 
sporazumi dobijo za posamezna mejna področja večji gospodarski pomen. Prav 
ti sporazumi lahko predstavljajo izredno možnost, da se na mejnih področjih 
ublažijo prehude carinske pregraje. Načela GATTA in tudi določila rimskega 
sporazuma evropske gospodarske skupnosti se takim oblikam in možnostim 
obmejnega sodelovanja ne protivijo. Zato je prav, da bo v bodoče prav Slove- 
nija v večji meri v taki menjavi zastopana pri živini in mesu, še prav posebno 
zaradi dejstva, da je vsa ta proizvodnja pri nas v največji meri orientirana 
na zahteve italijanskega tržišča. 

Na podlagi vseh teh dejstev je prav, da v kmetijskih organizacijah ne 
zmaga malodušje, ki bo problem samo še zaostrilo, saj je znano, da so že sedaj 
stojišča v hlevih in pitališčih zasedena le 60 %. Vsako nadaljnje zniževanje 
staleža pa bi pomenilo samo še večje stroške in postavljalo rentabilnost pro- 
izvodnje pod veliki vprašaj. To pa seveda potem resno ogroža našo konkurenčno 
sposobnost na tujih tržiščih. 

Več pozornosti pa bo treba posvetiti tudi drugim evropskim tržiščem, saj 
je znano, da je izbira same ene države kot izvoznega partnerja lahko vedno 
problematična. Tudi sami potrošnji mesa doma bo treba posvetiti večjo po- 
zornost, saj je znano dejstvo, da če bi imeli po prebivalcu dostojno evropsko 
potrošnjo govejega mesa, bi dosedanja zmogljivost živinoreje komaj zadoščala 
za naše domače potrebe. 

Iz povedanega izhaja, da pomaga ta težak problem naše živinoreje izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije po vseh svojih možnostih in močeh reševati. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Pušenjak, si zadovoljen z od- 
govorom? (Poslanec se z odgovorom zadovoljuje.) 

Na vprašanje tovariša Miroslava Kambiča bo odgovorila tovarišica Dragica 
Dekleva. 

Dragica Dekleva: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Dne 19. oktobra t. 1. je postavil poslanec tovariš Miroslav Kambič na- 
slednje vprašanje: 

Prvič, kakšno finančno pomoč je ded izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
občinam in katerim za odpravo škode in posledic od poplav v letu 1966, in 
drugič, v kakšni obliki in obsegu je izvršni svet sodeloval oziroma bo pomagal, 
da se odpravi škoda, povzročena po elementarnih nesrečah v letu 1967. 

Na vprašanje je izvršni svet obsežno odgovoril na zasedanju republiškega 
zbora dne 3. novembra t. 1., toda tovariš poslanec se z odgovorom ni zadovoljil 
in je postavil še dodatno vprašanje, kako je izvršni svet konkretno rešil vlogo 
občinske skupščine Brežice, ki jo je le-ta posredovala izvršnemu svetu. Na 
vse to dajem v imenu izvršnega sveta naslednji odgovor: 

2e v odgovoru, danem na zasedanju republiškega zbora 3. novembra t. 1., 
je bilo povedano, kako so bila razdeljena sredstva zbrana iz 2%-nega pro- 
metnega davka od prometa blaga na drobno za odpravo škod povzročenih 
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s poplavami. S temi sredstvi so se krile v glavnem škode, nastale pred letom 
1966. Za odpravo posledic škode, ki so nastale zaradi elementarnih nesreč v 
letu 1966, je izvršni svet dodelil sredstva občinam za kritje izpada proračunskih 
dohodkov, in ciser občini Lenart 229 500 N din, občini Ljutomer 531 000 N din 
in občini Ormož 739 500 N din, skupaj torej 1 500 000 N din. Ta sredstva je 
republika najela kot kredit, ki ga vrača v letošnjem letu, ker v proračunu 
za leto 1966 ni bilo za te namene razpoložljivih proračunskih sredstev. Drugih 
sredstev za odpravo posledic škode po poplavah nastalih v letu 1966 izvršni 
svet ni dodelil. 

K nadaljnjemu zadevnemu reševanju, kakor tudi k reševanju izpada do- 
hodkov, do česar je prišlo zaradi omenjenih elementarnih nezgod, izvršni svet 
ni mogel pristopiti. Vzrok za to je bila še ne povsem jasna in dokončna fi- 
nančna situacija pri družbeno-političnih skupnostih, ki se nedvomno pokaže 
šele konec proračunskega leta. To je tudi vzrok, da prizadete občine doslej niso 
mogle biti pismeno obveščene o rešitvi, konkretno tudi ne občina Brežice. 

Izvršni svet je prejel naslednje zahtevke za dopolnilna sredstva kot na- 
domestilo za izpadle dohodke zaradi elementarnih nesreč v letu 1967: Brežice 
110 000 din, Gornja Radgona 145 000 din, Lenart 65 600 din, Ljutomer 51 542 din, 
Metlika 120 000 din, Lendava 180 000 din, Maribor 275 639 din, Sežana 45 000 din, 
Slovenska Bistrica 55 000 din in Šmarje pri Jelšah 98 960 din, skupaj 1 146 741. 
Poleg tega pa še zahtevek občine Brežice, ki se nanaša na plačilo škode, ki 
so jo povzročile poplave v decembru 1966 v višini 502 000 din ter zahtevek 
za finančna sredstva za nabavo reševalne in obveščevalne opreme za štab za 
civilno zaščito v višini 223 100 din, skupaj 725 100. Tako znašajo skupni zahtevki 
občin 1 871 841 din, od tega pa za občino Brežice 835 100. 

Izvršni svet razpolaga v proračunu za leto 1967 za dopolnitve izpadlih 
dohodkov občine le s sredstvi v višini 778 000 din, ki so namenjena le za 
izpadle dohodke zaradi elementarnih nesreč. 

Ce bi izvršni svet uporabil v proračunu predvidena sredstva že v začetku 
leta, oziroma med letom, bi glede na do takrat znane posledice zaradi elemen- 
tarnih nesreč razdelil sredstva upoštevajoč le do takrat predložene zahtevke 
in če bi eventualno pozneje prišlo do večjih elementarnih nesreč s hujšimi 
posledicami, jih ne bi mogel obravnavati z enakimi kriteriji, ker so bile pač 
njegove možnosti finančne intervencije omejene glede na višino razpoložljivih 
sredstev. Zato izvršni svet med letom praviloma ni mogel obravnavati zahtev- 
kov za povračilo izpadlih proračunskih dohodkov. Končno se tudi šele konec 
leta pokaže, v kakšni meri so elementarne nesreče vplivale na formiranje pro- 
računskih dohodkov pri posamezni družbeno-politični skupnosti. 

Sredstva za opremo štabov za civilno zaščito so potrebna ne samo občini 
Brežici, temveč večini večjih naselij. V obstoječi proračunski situaciji republika 
ni uspela zagotoviti potrebna finančna sredstva za reševanje tega sicer zelo 
aktualnega problema. 

Izvršni svet je obravnaval zahtevke navedenih občin glede dopolnilnih 
sredstev za izpadle proračunske dohodke zaradi elementarnih nesreč na svoji 
zadnji seji in ugotovil, da je za ekonomsko smotrno in objektivno odločanje 
o teh zahtevah, ki se pojavljajo vsako leto, potrebno oblikovati poseben re- 
publiški predpis. S takim predpisom bi morah ugotoviti principe in ekonomske 
kriterije, po katerih morajo delati razne komisije pri ugotavljanju škod in 
višine eventualnega povračila za izpadle dohodke proračunov. Izvršni svet je 
zato odložil sklepanje o navedenih zahtevkih občin. Sredstva za te namene, 
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ki so predvidena v letošnjem proračunu v višini 778 000, se prenesejo v pro- 
račun za leto 1968, z enakim namenom uporabe. Pospešeno pa se mora pri- 
praviti predlog že omenjenega republiškega predpisa. Izvršni svet zato vabi 
poslance in občinske skupščine, da dajo svoje predloge za vsebino republiškega 
predpisa, ki bi urejal postopek in določal kriterije za uporabo proračunskih 
dopolnilnih sredstev republike za odpravo posledic elementarnih nesreč. Vse 
prizadete občine, torej tudi občina Brežice pa bodo o tem sklepu posebej 
obveščene. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Prosim, tovariša Kambiča, 
da pove, ah je zadovoljen z odgovorom? (Miroslav Kambič: Da!) Hvala lepa. 

Prehajamo potem na vprašanje poslanca Karla Forteja. Njemu bo dal od- 
govor predstavnik izvršnega sveta inž. Miran Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš Forte je postavil vprašanje, ki je bilo. 
poslancem dostavljeno, zato mislim, da ga ni treba čitati. 

Dolgoročna energetska bilanca bo dokončana do konca letošnjega leta. Iz- 
vršni svet bo o njej razpravljal v pričetku prihodnjega leta in jo dostavil 
skupščini. Tako je bil zamišljen tudi delovni program o izdelavi energetske 
bilance. Izvršni svet se je pred nekaj leti posebno pa sedaj, ko je v ospredju 
pričetek gradnje TE Šoštanj II zavzemal, da se za proizvodnjo električne 
energije zgradijo termocentrale na področjih, kjer se hkrati rešuje tudi ekono- 
mična poraba premoga. Podpisane so dolgoročne pogodbe med termocentralami 
in rudniki, ki omogočajo dolgoročno dobavo premoga po konkurenčnih in 
ekonomskih cenah, tako da je gradnja TE Trbovlje II in TE Šoštanj II zasno- 
vana na realnih konkurenčnih izračunih. Na podlagi tega bo s pričetkom obra- 
tovanja TE Trbovlje II, to je v letu 1969, ko bo polno obratovala, porabljeno 
v termocentralah približno 70 % proizvodnje rjavega premoga v Sloveniji. Ko 
bo začela obratovati termoelektrarna Šoštanj II, bo v tej centrali, skupaj s 
Šoštanj I in II in s Toplarno v Ljubljani porabljeno približno 80% proizvodnje 
lignita. 

Dolgoročna energetska bilanca seveda ne bo izvršila distribucije preosta- 
lega dela proizvodnje premoga. Prodaja tega premoga bo predvsem odvisna 
od komercialnih sposobnosti premogovnikov, ki se morajo poslovno vključiti 
v prodajo premoga. Izvršni svet bo predlagal skupščini, da bodo pri določanju 
politike skupnih rezerv gospodarskih organizacij v letu 1968 upoštevani pro- 
grami za financiranje potrebne preusmeritve tistih premogovnikov, ki se v 
bližnji bodočnosti ne bodo mogli več konkurenčno pojavljati na trgu, oziroma 
kjer obstojajo samo še minimalne rezerve premoga. Naj naštejem najpomemb- 
nejše premogovnike,, ki pridejo za takšno intervencijo v poštev: Kočevje, Senovo 
in Laško. Ker se bodo na republiška sredstva navezala lastna sredstva pre- 
mogovnikov, je potrebno varčevanje z lastnimi sredstvi v teh premogovnikih. 
V bližnji bodočnosti bi tako lahko pričeli izvajati dobro proučene programe 
preusmeritve, kar bo omogočilo zaposlitev rudarjev in njihovih otrok oziroma 
generacije, ki na tem področju živi. 

Za izboljšanje položaja premogovnikov so izredno pomembni tudi lastni 
napori v rudarskih kolektivih. Že prej sem omenil nujnost za kvalitetnejši 
komercialni pristop k prodaji premoga in za uvedbo vseh tistih prodajnih 
metod, ki so možne in se še ne uporabljajo pri prodaji premoga in konkurenč- 
nem nastopu v primerjavi z drugimi gorivi. Izredno pomembna pa je inte- 
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gracija premogovnikov, kar pomeni precejšnje prihranke v stroških in pa se- 
veda tudi močno koncentracijo najboljših kadrov, kar je za novo gospodarjenje 
premogovnikov neobhodno potrebno. Mislim, da bo v nekaj dneh izveden re- 
ferendum o integraciji zasavskih premogovnikov, kar je tudi pogoj za uporabo 
finančnih sredstev, ki jih je republika prek skupnih rezerv gospodarskih 
organizacij namenila za modernizacijo teh premogovnikov. 

Glede odgovornosti elektrogospodarstva, kar je zadnji del vprašanja to- 
variša Forteja, bi rad omenil, da je jugoslovanska elektro-energetska bilanca 
za leto 1968 sprejeta. Verjetno bo hkrati — Slovenija to tudi podpira — ukinjen 
zakon o omejevanju dobave električne energije. Tako bo treba v teku leta 
1968 skleniti dolgoročne pogodbe med proizvajalci in potrošniki električne ener- 
gije. Te dolgoročne pogodbe bo seveda mogoče skleniti samo tedaj, kadar se 
bodo proizvajalci električne energije pojavih kot združeno podjetje oziroma 
v močnejših proizvodnih skupinah zajetih v enotnem podjetju. Izvršni svet bo 
odločno podpiral takšno združevanje v elektrogospodarstvu. 

Edino tako je mogoče kombinirati termo-energijo s hidro-energijo in samo 
v večjem podjetju, za katerega se zavzemamo, je mogoče zavzeti poslovno- 
ekonomski odnos do vodnih akumulacij izven naše repubhke. Ravno tako lahko 
samo veliko elektrogospodarsko podjetje koordinira uvoz električne energije 
z eventualnim izvozom. Odgovornost elektrogospodarstva bo poudarjena v na- 
slednjih letih v velikem podjetju. Prepričani smo lahko, da bomo nastanek 
takšnega podjetja že dosegli v prihodnjem letu, kajti razpoloženje za to obstaja 
na eni in drugi strani. To močno. integrirano elektrogospodarstvo pa bo na 
strani velepotrošnje rabilo tudi združene potrošnike tj. železarne in bazično 
kemijo. Edino na podlagi poslovnih pogodb med velikimi potrošniki in velikimi 
proizvajalci bo materialna odgovornost našla mesto v pogodbi tj. v penalih, ki 
jih bo treba plačevati za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Forte, si zadovoljen z odgovo- 
rom? (Poslanec se z odgovorom zadovoljuje.) 

Naslednje vprašanje je vprašanje poslanca Ivana Krefta. Njemu odgovarja 
kot predstavnik izvršnega sveta tovariš Jože Božič. Besede želi najprej tovariš 
Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Umikam svoje poslansko vprašanje z dne 2. decembra 1967 
glede na to, da se tudi v SR Sloveniji pripravlja nova ureditev delovnega 
časa, ki jo bomo morali vsi upoštevati. Namesto vprašanja, ki sem ga umaknil, 
pa dovolite, da postavim naslednje novo vprašanje: 

Od novega koledarskega in proračunskega leta nas loči samo še 18 dni. 
Kot je sinoči v tej sejni dvorani izjavil tovariš Kiro Gligorov, podpredsednik 
zveznega izvršnega sveta, so finančna vprašanja federacije za leto 1968 več 
ah manj že urejena. Nimamo pa še informacije o tem, kako so uspela pri- 
zadevanja izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede financiranja revalo- 
riziranih pokojnin in glede financiranja strokovnega šolstva v Sloveniji v 
letu 1968. 

Prosim, da predstavnik izvršnega sveta glede na kratek čas, ki nas loči 
od novega proračunskega leta, če le mogoče takoj odgovori na moje vprašanje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Glede na to, da je bilo poslansko 
vprašanje že razdeljeno vsem poslancem, vprašam ali se poslanci z umikom 
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strinjajo? (Poslanci se strinjajo.) Ker ni ugovora štejemo, da je vprašanje 
umaknjeno. Tovariš Kreft je postavil še eno poslansko vprašanje. Ali lahko 
predstavnik izvršnega sveta že na današnji seji odgovori na poslansko vpra- 
šanje? Besedo ima Rino Simoneti. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, spoštovane tovarišice in tovariši! 
V zvezi z našimi programi za izdelavo proračuna in ekonomskega programa za 
leto 1968 je bila v Beogradu vrsta posvetovanj. Na vseh posvetovanjih smo 
aktivno sodelovali. 

Včeraj je bilo zadnje tako posvetovanje. Predlog, ki smo ga dobili pred 
sejo, je bil, naj bi se sklenil politični in ekonomski sporazum na nivoju re- 
publik, da naj bi bila stopnja 26%, to s pravi 1 % manj, s tem da se uvedejo 
ukrepi, ki bi nam omogočili zbrati dodatna sredstva. V tej razpravi sem po- 
jasnil stališča, ki so se oblikovala v skupščini, v odborih, na posvetovanju v 
ponedeljek in v izvršnem, svetu, da je za SR Slovenijo zadržanje stopenj na 
takem nivoju nevzdržno, ker je to, kar smo dosegli in kar nismo dosegli, re- 
zultat napora naše družbene produkcije in družbene režije. Zato mislim, da 
imamo pravico in dolžnost, da nekatere probleme, ki so posebno pereči v naši 
republiki, rešimo. Na prvem mestu pa tiste, o katerih govori tovariš Kreft. 
Nevzdržno je, da imamo največji procent starih delavcev, od katerih pri- 
spevka je odvisna naša današnja produktivnost, s tako skromno odmerjenimi 
pokojninami. 

Nato je prišlo na posvetovanju do izjav predstavnikov posameznih republik. 
Vse republike zahtevajo delimi tiran je stopenj na nivoju federacije in če sem 
prav razumel tovariša, člana zveznega izvršnega sveta in zveznega sekretarja 
za finance, na to pristajata. 

Drugič, po republikah so se izjavili za stopnjo 27% od osebnih dohodkov, 
to je lanskoletno stopnjo, razen Makedonije in Crne gore. Seveda sem v rezi- 
meju moral poudariti, da je tukaj dosežena popolna enotnost, ker obe republiki 
razliko dobivata iz zveznega proračuna in je,težnja, da se razbremeni gospodar- 
stvo, popolnoma razumljiva. 

Zvezni izvršni svet predlaga, da bi za dopolnitev proračunov in potreb 
šolstva ter socialnega zavarovanja pooblastili republike, da uvedejo nekatere 
dopolnilne dajatve. Omenjena je bila možnost zvižanja prometnega davka za 
nekatere artikle, obdavčitev sklada skupne porabe, razširitev namembnosti 
sklada skupnih rezerv, zvišanje nekaterih taks in izenačitev dajatev od dela 
upokojencev in honorarnega dela z rednim delovnim razmerjem. 

Če bo to sprejeto, bi primanjkovalo 0,8% do naših programov v višini 
28,5% stopnje. Dosedanja obremenitev gospodarstva je bila 27% in še 1 % 
za strokovno izobraževanje. To znižanje bi moralo biti v nekem smislu naš 
aktiven prispevek k znižanju potrošnje po vseh vidikih. Posvetovanje se je 
končalo tako, da je bilo danes dano poročilo na seji zveznega izvršnega sveta, 
ki ni zavzel stališča, ker je smatral, da so razlike v podrobnostih do posa- 
meznih predlogov še vedno velike. Zadolžil je zvezni sekretariat za finance, 
naj v petek da poročilo zveznemu izvršnemu svetu. Pooblaščen sem izjaviti, 
da izvršni svet SR Slovenije ne more pristati na dogovor na nivoju 26 %, če 
bi bil eventualno predlagan. V tem primeru bomo zaprosili Skupščino SR Slo- 
venije, da zavzame stališča in obrazloži smernice za nadaljnjo akcijo. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovariš Kreft, ali si za- 
dovoljen z odgovorom in ali imaš še kakšno vprašanje. 

Ivan Kreft: Tovarišu Simonetiju se zahvaljujem za odgovor. Če ne 
bi bila tako pozna ura, bi predlagal, ravno zaradi tega, ker nas je seznanil 
z resnično situacijo, da bi razpravljali o tem, tako pa upam, da bomo o tem 
vprašanju še razpravljali, ko bomo videli, da bo definitivno treba zavzeti sta- 
lišče. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Imamo še eno vprašanje, ki mi ga je 
neposredno pred sejo predložil tovariš inž. Zvone Pelikan. 

Vprašanje se glasi: »Devalvacija angleškega funta in še nekaterih drugih 
valut je imela za posledico, da so gospodarske organizacije, ki izvažajo v te 
države oškodovane, tiste organizacije, ki s tega področja uvažajo, pa imajo 
dobiček. Niti prve niti druge nimajo pri tem nobenih zaslug, ker je devalvacija 
nastopila kot višja sila. Iz razprave v zveznem izvršnem svetu mi je znano, 
da je jugoslovansko gospodarstvo kot celota z devalvacijo angleškega funta 
celo nekaj pridobilo, ker imamo na tem področju negativno devizno bilanco. 
Nadalje mi je znano, da so nekatere države zaradi zaščite in stimulacije iz- 
voznikov na področje funta devalvirale svoje valute ali pa v okviru lastnega 
gospodarstva izravnale izgubo izvoznikov z dobičkom uvoznikov ali pa uvedle 
dodatne izvozne premije za to področje. Ker sem poslanec volilne enote, katere 
gospodarstvo, konkretno hmeljarstvo, je z devalvacijo funta že izgubilo okrog 
120 milijonov S din, hkrati pa je destimulirano za izvoz na ta področja v pri- 
hodnje, postavljam izvršnemu svetu naslednje vprašanje: 

2e do sedaj izrečena načela in resolucija o gospodarski politiki v letu 1968 
zagotavljajo polno podporo tistim gospodarskim organizacijam, ki izvažajo na 
področja čvrstih valut. Zanima me, kakšno stališče zavzema izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije do predloga, da se tudi pri nas medsebojno izravnata do- 
biček in izguba, nastala v gospodarskih organizacijah zaradi devalvacije angle- 
škega funta ozirema kaj namerava podvzeti, da ne bi sedaj bih destimulirani 
tisti, ki polnijo našo devizno blagajno s čvrsto valuto in stimulirani tisti, ki jo 
praznijo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ah lahko predstavnik izvršnega sveta 
na vprašanje takoj odgovori? 

Rino Simoneti: Prosim, da se mi omogoči, da odgovorim na pri- 
hodnji seji. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: S tem smo tovariši poslanci in poslanke 
izčrpali dnevni red. Preden sejo zaključim, bi vas hotel obvestiti, da bomo imeli 
prihodnjo sejo predvidoma 25. decembra in to s precej obširnim dnevnim re- 
dom in ni izključeno, da bo seja traja dva dni. S tem zaključujem sejo in se 
vam zahvaljujem. 

(Seja je bila zaključena ob 20.50.) 
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Predsedoval: dr. Joža Vilfan, 
predsednik republiškega zbora 

Začetek seje ob 9.05 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši! Začenjam 52. sejo 
republiškega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije. 

Takoj želim pojasniti, zakaj sem to sejo predvideno za 25. december pre- 
ložil na današnji dan. Preložil sem jo zaradi predloga zakona o dopolnitvi za- 
kona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v Socialistični republiki Slo- 
venije, ki ste ga prejeli. O tem predlogu zakona lahko po pravnem mnenju 
naših tovarišev strokovnjakov sklepamo šele potem, ko zvezna skupščina 
sprejme ustrezni zakon. Glede na to, da je imela zvezna skupščina ta predlog 
zakona na programu šele 27. tega meseca, smo morah, našo sejo prvotno skli- 
cano za 25. december, preložiti na današnji dan. To je bil tovariši in tovarišice 
razlog, da sem bil prisiljen, sejo preložiti na današnji dan, čeprav vem, da je 
to neprikladen datum. 

Po tem pojasnilu prehajam k obvestilu o odsotnosti. Za današnjo sejo so 
se opravičili: Boris Kocijančič, inž. Nada Puppis, Milan Šepetavc, inž. Ana- 
Marija Turk in Jože Tepej, bodisi zaradi bolezni, bodisi zaradi opravkov. Se 
strinjate, da jim njihovo odsotnost opravičimo. Ker ni nobenega prigovora, 
štejem vse te tovariše za opravičene. 

Z vabilom ste prejeh dnevni red, ki vsebuje 13 točk. Predlagam, da ta 
dnevni red dopolnimo z okvirnim programom dela republiškega zbora, ki sem 
ga vam s posebnim dopisom že poslal, in predlogom zakona o dopolnitvi zakona 
o financiranju družb eno- političnih skupnosti v SR Sloveniji. Vzrok zakaj nak- 
nadno dopolnjujemo dnevni red s predlogom zakona, sem vam že navedel uvo- 
doma, rad bi le še s tem, da bi bilo zelo umestno, da sprejmemo naš program 
še v letošnjem letu, kot so to štorih zbori delovnih skupnosti, zlasti še sedaj, 
ko se je čas za proučevanje programa glede na prestavitev seje močno podaljšal. 

Ali se strinjate z mojim predlogom za dopolnitev dnevnega reda? Ker ni 
prigovora, štejem, da je dnevni red s predlaganimi dopolnitvami sprejet. Glede 
na to, da bo verjetno postavljeno aktualno poslansko vprašanje, na katero želi 
odgovoriti predsednik izvršnega sveta Slovenije in ker pride šele z dopoldan- 
skim vlakom, predlagam, da postavimo poslanska vprašanja kot zadnjo točko 
dnevnega reda. 
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Tako dopolnjen in spremenjen dnevni red bi bil torej naslednji: 
1. zapisnik 51. seje republiškega zbora; 
2. okvirni program dela republiškega zbora; 
3. položaj in vloga trgovine v novih pogojih gospodarjenja; 
4. predlog zakona o spremembi zakona o obveznem deponiranju določenih 

sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije; 
5. predlog zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju ne- 

katerih oblik otroškega varstva v Socialistični republiki Sloveniji; 
6. predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov; 
7. predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških 

prispevkov, davkov in taks; 
8. predlog zakona o ustanovitvi zavoda za usposabljanje mladine v Črni 

na Koroškem; 
9. predlog odloka o finančnem programu za financiranje preureditve bol- 

nišničnega objekta v Čmi za zavod za usposabljanje mladine v Črni na 
Koroškem; 

10. predlog zakona o pravicah funkcionarjev in drugih delavcev iz SR Slo- 
venije, ki so zaposleni v organih federacije; 

11. predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v I. tri- 
mesečju 1968; 

12. predlog zakona o dopolnitvi zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji; 

13. predlog zakona o vodnem prispevku za leto 1968; 
14. volitve in imenovanja; 
15. poslanska vprašanja. 
Se zbor strinja s takim vrstnim redom? (K besedi se prijavi poslanec Ivan 

Kreft.) Tovariš Ivan Kreft ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice! S predlogom dnevnega reda se 
strinjam, prosim pa, da se po odgovoru, ko ga bo dal predsednik izvršnega sveta 
Stane Kavčič, predvidi razprava, ker nima smisla, da slišimo ekspoze in da 
o njem ne razpravljamo. To predlagam, ker po poslovniku kakor veste raz^- 
prava pri poslanskih vprašanjih ni predvidena. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Kreft. Po novem poslovniku 
Skupščine SR Slovenije lahko poslanec predlaga, da se poslansko vprašanje 
postavi na dnevni red, vendar šele, ko je na poslansko vprašanje že odgovor- 
jeno. Zeli še kdo besedo? 

Prosim besedo ima tovariš Matičič: 

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Prosim, da se mi na koncu, to se pravi po zadnji točki dnevnega reda dovoli 
čitanje izjave in predloga glede predvčerajšnjim v zvezni skupščini sprejete 
novele zakona o taksah. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, mislim, da takšen pred- 
log kot ga daješ, po poslovniku ni mogoč. Imaš na izbiro, da svoje vprašanje 
sprožiš pred zborom v obliki poslanskega vprašanja, ali pa da predlagaš, da 
se dnevni red dopolni z novo točko. 
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Cene Matičič: Tovariš predsednik! Strinjam se s pripombo in bom 
postavil poslansko vprašanje, vendar ga bom predložil šele pri točki poslanska 
vprašanja glede na to, da ga moram še ustrezno formulirati. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ker ugotavljam, da ni novih predlogov, 
štejem, da je vrstni red predloga dnevnega reda sprejet in prehajam, na prvo 
točko. 

1. točka dnevnega reda je odobritev zapisnika 51. seje republi- 
škega zbora. 

Ta zapisnik vam je bil poslan in vprašam ali imate kake pripombe ali 
kake dopolnitve? (Ne javi se nihče.) Ker se nihče ne javlja k besedi, štejem, 
da se strinjate z zapisnikom in ugotavljam, da je ta sprejet. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda in sicer na obravnavo 
okvirnega programa dela republiškega zbora. 

Dovolite mi, da dam nekatera uvodna pojasnila. Okvirni program republi- 
škega zbora, ki je pred vami, je zelo obsežen, saj obsega 54 tipkanih strani. 
Z delom na programu je republiški zbor začel praktično že takoj po volitvah 
in ga v prvi fazi končal junija 1967. Program je bil v svojem zametku pri- 
pravljen že junija 1967 in kasneje dopolnjen ter je v prvi vrsti rezultat dela 
odborov republiškega zbora in tesnega sodelovanja z zbori delovnih skupnosti. 

Program kakor je bil sestavljen junija lahko danes gledamo samo kot prvi 
osnutek. Program je namreč doživel več sprememb, zlasti pa sta značilni dve. 
Prva najpomembnejša je nastala s sprejetjem programske osnove. V zvezi s 
tem je bil celoten program republiškega zbora ponovno predelan in usklajen 
s programsko osnovo, s čimer je dobil določen političen poudarek in politično 
zaostritev z jasnimi osnovnimi cilji pred seboj. Druga sprememba, katero je 
prvotni zametek doživel, pa je v tem, da je prvotni zametek, ki je bil več ali 
manj. koledarski pregled dela in pretežno pisarniško organizacijski akt mnogo 
bolj vsebinski. Najbolj otipljiva sprememba v tej smeri se kaže v drugačnem 
pristopu k realizaciji posameznih točk programa. V prvotnem konceptu je bil 
dan osnovni poudarek temu, da bo prihajala zakonska iniciativa s strani re- 
publiške uprave. Sedanji program pa je v tem bistveno spremenjen in daje 
poudarek delu v sami skupščini, ki naj bo najvišji organ v samem formiranju 
politike, kakor tudi v njenem izvajanju. 

Jasno je, da bo ta napor za uveljavljanje našega novega skupščinskega 
sistema, kjer naj zlasti poslanci odigrajo veliko in pomembno vlogo iniciatorja 
politike in kontrolorja izvajanja politike in kjer se krog sodelavcev ne omejuje 
samo na razne strokovne službe v upravi, ali pa celo samo v skupščini, ampak 
obsega mnogo večji krog, da bo ta napor dolgotrajnejši in da moramo tekom 
izvajanja našega programa nenehno težiti k izpolnitvi zastavljenih ciljev. 

Vsebinsko k samemu programu ne bi imel kaj posebnega reči, opozoril 
bi vas rad le na to, da je v uvodu k programu napravljen poskus določanja 
prioritet posameznih nalog. Nakazane so tri glavne naloge, in sicer izvajanje 
gospodarske in družbene reforme, upravljanje tekočih nalog, ki oo zvezane z 
družbeno in gospodarsko reformo in naloge, ki so zvezane z izdelavo našega 
sistema in priprava koncepta dolgoročnega razvoja Socialistične republike Slo- 
venije. Te osnovne naloge so v nadaljevanju specificirane po posameznih pod- 
ročjih. Poseben poudarek je v uvodu dan tudi pomenu prizadevanj pri na- 
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daljnji realizaciji zadnjih ustavnih amandmajev, ki predstavljajo osnovo za 
povečanje vpliva vloge republike. 

Vsebinsko je program republiškega zbora sinteza programov zborov de- 
lovnih skupnosti, kar je nujna posledica dvodomnega sistema. Republiški zbor 
mora namreč imeti v svojem programu vse tiste glavne naloge, ki jih imajo 
na svojih programih zbori delovnih skupnosti. Poleg teh nalog pa vsebuje pro- 
gram republiškega zbora tudi naloge, ki so le v njegovi pristojnosti. 

Program, ki smo ga v procesu sodelovanja odborov in usklajevanja z zbori 
pripravili, smo poslali vsem republiškim vodstvom družbeno-političnih organi- 
zacij, izvršnemu svetu in republiškim sekretariatom, vsem občinskim skupščin 
nam, pravosodnim ustanovam ter vsem nosilcem tem, oziroma sodelavcev, ki 
so predvideni v programu. Danes ste na klopeh našli kopije odgovorov, ki smo 
jih dobili. Odgovori so razdeljeni v tri snopiče. V snopiču, ki je označen s 
številko ena, so tisti odgovori, ki ne vsebujejo pripomb, v snopiču označenem 
s: številko dve, so odgovori, ki so vsebovali pripombe in ki smo jih upoštevali 
v predlogu za dopolnitve in spremembe, v snopiču označenem s številko trii 
pa so pripombe, ki niso bile direktno upoštevane. Te pripombe smo posredovali 
našim odborom, da jih bodo upoštevali pri svojem nadaljnjem delu. Od teh 
pripomb bi rad posebej omenil pripombe inštituta za ekonomska raziskovanja 
in inštituta za sociologijo in filozofijo, iz katerih izhaja, da sta se ti dve 
znanstveni instituciji resno posvetili študiju našega programa. Na žalost nji- 
hovih pripomb nismo mogli upoštevati, ker so te pripombe dane z znanstveno- 
raziskovalnega stališča, ki je sprejemljiv za raziskovalne načrte za daljše raz- 
dobje, ni pa primeren za operativno reševanje nalog, ki stoje pred našim 
zborom. Poleg teh razlogov pa so tudi razlogi tehnične narave; zbori delovnih 
skupnosti so namreč programe že sprejeli in bi bile korekture takšnega značaja 
kot so predlagane s strani obeh inštitutov, težko sprejemljive. Ponovno pa 
poudarjam, da smatram delo inštitutov za izredno pozitivno in jim zato s tega 
mesta izrekam zahvalo. 

Tovariši in tovarišice, s to uvodno obrazložitvijo dajem okvirni program 
dela republiškega zbora v obravnavo s prošnjo, da ga odobrite. 

Prosim, kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Cene Matičič. 

Cene Matičič: Tovarišice in tovariši poslanci! Imam dve pripombi, 
ki bi ju rad obrazložil. Prvič se strinjam z izhodiščnimi mislimi programske 
osnove, mnenja pa sem, da dokument še ne nakazuje dovolj smele poti v na- 
daljnjem razvoju naše samoupravljalske prakse. Dejstvo je, da je samoupravna 
praksa pognala posebno zadovoljivo trdne korenine prav v delitvi, zato nam 
mora služiti kot pomemben spodbudnik, da pospešimo nadaljnji razvoj te 
samoupravne prakse tudi na področju proizvajanja. Zato sem mnenja, da bi 
dva vidika, ki ju ta akt omenja, kazalo zamenjati z naslednjimi tremi vidiki. 

Prvi vidik: nadaljevanje samoupravne prakse in razvoja na področju pro- 
dukcije; drugi vidik: nadaljevanje samoupravne prakse in razvoja na področju 
delitve in tretji vidik: graditev sistema medsebojne odgovornosti. 

Kot drugo se dotikam udeležbe SR Slovenije pri financiranju hitrejšega 
razvoja nezadostno razvitih republik in območij. Strinjam se, da je sedanji 
način zbiranja sredstev prek fonda za nerazvite dokaj boljša institucija od 
tistih, ki smo jih poznali pred tem; sem pa mnenja, da ni v zadovoljivi relaciji 
do že dosežene samoupravne prakse naše družbe. Takšen način zbiranja in do- 
deljevanja sredstev ima po mojem prepričanju dvoje si nasprotujočih učinkov. 

6 
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Prvi pozitivni je v celovitosti in v nedrobljenju vseh sredstev, ki so za to de- 
javnost plansko predvidena. Drugi negativni je v izključevanju neposredne 
ekonomske akcije med obema subjektoma, se pravi med dajalcem in med ko- 
ristnikom. Smatram, da je ta drugi element tako pomemben, da bo potrebno 
sedanje centralizirano delovanje tega sklada usmeriti v naslednje tri točke. 

1. Oba ekonomska subjekta, se pravi tako dajalec kot prejemalec morata 
biti tako politično kot ekonomsko prepričana v upravičenost in umestnost ob- 
jekta, ki se gradi oziroma tiste dejavnosti, ki se podpira ali subvencionira. 

2. Ekonomska dejavnost naj poteka na neposredni relaciji med obema 
subjektoma in to ob polnem upoštevanju ekonomskih zakonitosti in principov 
samoupravljalske prakse. 

3. Naloge samega sklada za nerazvita področja se morajo glede na omenjeno 
preorientirati v koordinacijo med obema subjektoma, v načrtovanje potrebnih 
sredstev, splošno rečeno v neko institucijo, ki naj na naj optimalnejši način 
išče poti postopne likvidacije nerazvitosti v nezadostno razvitih republikah 
in pa območjih. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, ali ima še kdo kakšno pripombo 
k temu programu. (Ne javi se nihče.) Če nihče, potem bi se dotaknil pripomb 
tovariša Matičiča. 

Začel bi seveda z njegovo drugo pripombo. Zreducirana na svoje proce- 
duralno bistvo, pomeni pripomba tovariša Matičiča, da bi problem politike raz- 
vijanja manj razvitih delov naše federacije vključili tudi v naš republiški 
program. To popolnoma ustreza mislim in občutkom širokega kroga ljudi tako 
v Sloveniji kot v federaciji. Razume se, da je to važno vprašanje, pri čemer 
bi opozoril tovariša Matičiča na okvirni program dela republiškega zbora, in 
sicer na njegovo drugo stran, pod I. A, kjer je rečeno tole: V okviru obrav- 
navanih vprašanj, zvezanih s sistemom planiranja, bo treba posvetiti primerno 
pozornost tudi problemu hitrejšega gospodarskega razvoja nezadostno razvitih 
republik in območij, in to predvsem s stališča Slovenije in njenega gospodar- 
stva v teh procesih. 

Za uspešno reševanje tega problema bo velikega pomena, kako bo Slo- 
venija pri splošnem jugoslovanskem vključevanju v svetovno delitev dela raz- 
vijala sodelovanje in integracijo z ostalimi območji federacije kot poseben 
način naporov v svoj razvoj. Prebral sem ta odstavek v celoti, da bi bilo jasno, 
da smo ta problem politike razvoja manj razvitih predelov federacije mi v naš 
program vključili in ko se ta problem potem postavi v izvajanje našega pro- 
grama, rečeno je pa tukaj, da je predvideno, da se bo vse to reševalo v več 
fazah skozi vse leto 1968, s širokim sodelovanjem tudi znanstvenih in drugih 
krogov. Mislim, ko se bo to vprašanje potem obravnavalo v teku leta 1968, 
potem bo tudi tovariš Matičič imel veliko možnost, da s svojim konkretnim 
predlogom in s svojo konkretno koncepcijo nastopi. 

Kar se pa tiče 1. točke, to se pravi same dopolnitve, sem jaz tako razumel, 
nanaša na samo programsko osnovo. V konkretizaciji tega, da bi se ta problem 
razvijanja, samoupravljanja obdeloval, torej kakor sem jaz razumel v delitvi 
dohodka, v proizvodnji in posebej podčrtani problem odgovornosti, mislim, 
da pod raznimi točkami našega programa je ravno tako obseženo. Tako, da 
bi jaz v tako formuliranem predlogu, da bi bilo treba dodati, vključiti vidik 
nadaljevanja samoupravne prakse in razvoja na področju produkcije, drugi 
vidik, nadaljevanje samoupravne prakse in razvoj na področju delitve, in 
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tretjič, graditev sistema medsebojne odgovornosti tukaj ne vidim možnosti kot 
posebne teme. Je pa morda stvar sedaj še bolj iznajdljivega formulatorja, ka- 
teri bi lahko potem direktno predlagal, da morda to kje vključimo. Prosil bi 
tovariša Matičiča, ali se zadovolji z zagotovitvijo, da je problematika kot taka 
pokrita z našimi programi. Prosim tovariš Matičič. 

Cene Matičič: Prvi del razvijanja samoupravljanja sem predlagal, 
da se vidika, ki sta v programski osnovi označena, to se pravi, vidik nadalje- 
vanja samoupravne prakse in razvoja na področju delitve in pa vidik, graditve 
sistema medsebojne odgovornosti, dopolnita še s prvim vidikom nadaljevanja 
samoupravne prakse in razvoja na področju produkcije. Ker sta druga dva 
vidika v »programski osnovi«, bi verjetno kazalo vključiti vanjo tudi prvega. 
Kar pa zadeva udeležbo SR Slovenije pri financiranju hitrejšega razvoja ne- 
zadostno razvitih republik in območij, sem hotel s tem samo nakazati oziroma 
povedati, da bi bilo potrebno v programskem aktu, ki se bo obravnaval v letu 
1968, vključiti tudi osnovne misli, v kateri smeri naj se ta problem v naši 
skupščini rešuje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kar zadeva 1. točko, ponavljam, da se 
nanaša tvoj predlog na programsko osnovo, ki je akt predsedstva skupščine 
in ki je bila dokončno sprejeta 10. novembra tako, da glede programske osnove 
tukaj ne moremo razpravljati v tem smislu kot to ti predlagaš. 

Glede na to, da programsko osnovo zelo dobro poznam, pa bi rad poudaril, 
da je vprašanje razvijanja in poglabljanja samouprave v proizvodnji izredno 
podčrtano, in sicer v poglavju družbeno-politični sistem. Če'si imel v rokah 
definitivni tekst programske osnove, ki je bil objavljen v številki 41 letošnjih 
informacij naše skupščine, si lahko videl, da je bilo ravno to poglavje zelo 
obširno obdelano in se tako rekoč ukvarja ravno s tem tako, da bi lahko 
rekel, da je dejansko tvoj predlog vsebinsko že zajet v programski osnovi. 
S tem pojasnilom pa nisem hotel reči, da niso mogoče pripombe k posameznim 
točkam našega programa. Pripomnil bi le rad, da morajo biti take pripombe 
že dokončno formulirane, tako da jih bo mogoče vnesti v program, v nasprot- 
nem primeru namreč pridemo v proceduralno težko situacijo in programa na 
tej seji še ne bomo mogli sprejeti. 

Glede druge pripombe pa ponavljam to, kar sem že rekel, in sicer, da je 
vprašanje že zajeto in postavljeno tako, da so nakazane potrebe, da se anga- 
žiramo tako1, pri tem pa upoštevamo hkrati tudi naš razvoj. S tako formulacijo 
v programu nismo prejudicirah končnih rešitev. To je seveda moje tolmačenje, 
pričakujem pa, da se bodo morda tudi drugi tovariši, člani republiškega zbora 
udeležili tega dialoga med Matičičem in menoj. Prosim besedo ima tovariš 
Matičič. 

Cene Matičič: V celoti se strinjam z izvajanji tovariša predsednika. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa tovariš Matičič. Prosim, še 
ostale poslance, da dajo svoje pripombe oziroma sugestije. Ker ugotavljam, 
da ne želi nihče razpravljati, dajem predlog programa na glasovanje. Prosim 
tovariše poslance, ki so za sprejetje takega predloga programa dela republi- 
škega zbora, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa! Ali 
je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

6* 
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Ugotavljam torej, da je okvirni program dela republiškega zbora soglasno 
sprejet. Hvala lepa! 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je položaj in vlogo 
trgovine v novih pogojih gospodarjenja. 

K tej točki ste prejeli kot gradivo analizo »Nekateri družbenoekonomski 
problemi nadaljnjega razvoja trgovine v SR Sloveniji«, ki jo je izdelalo po- 
slovno združenje za trgovino v Ljubljani. Na podlagi tega gradiva sta problem 
obravnavala v republiškem zboru odbor za trgovino, gostinstvo in turizem, 
v gospodarskem zboru pa občasni odbor za trgovino, turizem in druge sto- 
ritvene dejavnosti. Oba odbora sta izdelala skupno poročilo, ki ste ga prejeli. 

Gradivo je bilo poslano v smislu 109. člena začasnega poslovnika našega 
zbora republiškemu izvršnemu svetu, ki je za svojega predstavnika k tej točki 
določil Svetka Kobala. 

Na sejo so bili povabljeni tudi še Franc Plazar, predsednik sveta za trgo- 
vino pri gospodarski zbornici Slovenije, Peter Zorko, direktor Ferromoto Ma- 
ribor, predstavnik gospodarske zbornice SR Slovenije, predstavnik republiškega 
sveta sindikatov Slovenije, predstavnik poslovnega združenja za trgovino Ljub- 
ljana, poslovnega združenja za trgovino Celje, poslovnega združenja za trgovino 
Koper in predstavnik zavoda za cene SR Slovenije. 

Uvodno razlago oziroma uvod v našo obravnavo bo dala tovarišica Lojzka 
Stropnikova, predsednik odbora za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega 
zbora. Prosim tovarišica Stropnikova ima besedo. 

Lojzka Stropnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Na predlog gospodarskega zbora naše skupščine je poslovno združenje za trgo- 
vino v Ljubljani ob sodelovanju z organizacijami v Kopru, Celju in Mariboru 
pripravilo gradivo, na osnovi katerega sta razpravljala občasni odbor za trgo- 
vino, turizem in druge storitvene dejavnosti gospodarskega zbora in odbor za 
trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora. Oba odbora sta probleme 
trgovine obravnavala na dveh sejah. Predloženo gradivo vsebuje vrsto podatkov 
in ugotovitev, ki nam omogočajo kompleksno razpravo o trgovini. 

S predloženim gradivom in poročilom obeh odborov smo želeli, da bi spo- 
znali sedanje stanje trgovine, osvetlili njeno funkcijo v spremenjenih pogojih 
gospodarjenja in ocenili možnosti njenega nadaljnjega razvoja. Zato v razpravi 
ostalih problemov blagovnega prometa, ki so tudi važni, namenoma nismo 
podrobneje obravnavah. Odbora sta prav tako sklenila, da bosta o problema- 
tiki zunanje trgovine razpravljala na posebni seji, zato je o teh problemih po- 
tekala le delna razprava. 

Na kratko želim povzeti razpravo, ki je bila v odborih in tako opozoriti 
na nekatere probleme, da bi spodbudila današnjo razpravo, ki naj s svojimi 
smernicami služi trgovini za njeno nadaljnje delo in razvoj. 

V naši razpravi nas je vodila že prej spoznana zakonitost, da skrajšuje 
trgovina v proizvodnem procesu čas, v katerem se proizvodnja realizira in da 
na ta način skrajšuje proces družbene reprodukcije, kar veže manj delovne 
sile in m.anj delovnega časa in na ta način doprinaša k povečanju proizvodnje. 
Te zakonitosti pa v predreformnih časih nismo dovolj upoštevali, najbrž zato, 
ker je prevladovalo mnenje, da blagovni promet in trgovina nimata bistvenega 
vpliva na proces družbene reprodukcije. Zdi se, da smo servisni karakter trgo- 
vine napačno razumeli, in sicer tako, da smo z administrativnimi ukrepi v 
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praksi zreducirali trgovino več ali manj na distributerja, ki je lahko zaprt 
v ozke lokalne okvire in da ni treba, da je trgovina gospodarska panoga, ki 
sme tudi akumulirati. Zaradi takšnega odnosa do trgovine, v prejšihjem gospo- 
darskem sistemu, je imela le-ta slabše pogoje gospodarjenja od drugih gospo- 
darskih vej, zlasti v pogledu delitve dohodka. Tako tudi ni mogla ustvariti 
potrebnih sredstev za razširjeno reprodukcijo, zato tudi ni bila dovolj zani- 
miva niti za gospodarstvo niti za družb eno-politične skupnosti. Takšno stanje 
se je s svojimi negativnimi posledicami odrazilo na formiranje tržnih odnosov 
in tokov blagovnega prometa kakor tudi na razvoj samih trgovskih organizacij. 

Gospodarska reforma je mnoge slabosti in pomanjkljivosti, ki so karak- 
teristične za blagovni promet in trgovino, zaostrila, hkrati pa je tudi pokazala 
na nujnost odpravljanja številnih vzrokov in problemov, ki preprečujejo, da 
bi trgovina opravila svojo ekonomsko funkcijo v tržnem gospodarstvu, kar je 
neizbežen pogoj za uspeh gospodarske reforme. Prav zato smo morali poleg 
reformnih ukrepov, ki so vsemu gospodarstvu prinesli ugodnejše pogoje, spre- 
jeti še zakon o blagovnem prometu, ki na novih načelih urejuje blagovni 
promet in trgovino. Le-ta zagotavlja enotnost jugoslovanskega tržišča in enoten 
sistem v blagovnem prometu. Z njim se v glavnem že omogoča sproščanje 
administrativnih spon in preprečuje etatistično vmešavanje v organizacijo 
prometa in trgovine, hkrati pa omogoča vsem gospodarskim organizacijam pod 
enakimi pogoji najširšo udeležbo v blagovnem prometu. Ta izhodišča so utrdila 
oba odbora v prepričanju, da že zagotavlja naša temeljna zakonodaja s pod- 
ročja blagovnega prometa, trgovini, ustrezno mesto v našem ekonomskem 
sistemu in da je sedaj v veliki meri odvisno od njene lastne aktivnosti, kakšen 
položaj si bo zagotovila v našem gospodarskem razvoju. Pri tem pa je tudi 
jasno, da bo ta proces toliko hitrejši, kolikor bodo tudi drugi udeleženci v 
blagovnem prometu in upravi v praksi in delu upoštevali omenjena načela. 

V nadaljnji razpravi sta odbora ugotovila, da se že kažejo na osnovi do- 
sedanjih sprostitev nekateri pozitivni uspehi v našem blagovnem prometu. 
Tako se na primer s prerazporeditvijo dohodka, s sproščanjem tržnih zakoni- 
tosti, ekonomski položaj trgovine zboljšuje in ji že omogoča postopno vplivanje 
na usmeritev proizvodnje in na hitrejše kroženje blaga. Vse večje je tudi so- 
delovanje trgovine z industrijo, čeprav gre ta proces prepočasi, saj je trgovina 
relativno slaba in postopoma prevzema razna bremena kot na primer rizik 
trgovanja in drugo. 

Znani so primeri dogovorov o dolgoročnejših nabavah blaga, ki vsebujejo 
različne medsebojne obveznosti. To zagotavlja proizvodnji sigurnejši plasma, 
boljšo oskrbo z reprodukcijskim materialom, obema pa večji ali vsaj sigurnejši 
dohodek. Nekatera proizvodna podjetja že sodelujejo s trgovino v skupnem 
financiranju investicij, zlasti proizvajalci kmetijskih pridelkov in industrijski 
proizvajalci raznih živil. Tud sedanji integracijski procesi v trgovini so veči- 
noma pozitivni, saj so pripeljali do ekonomsko močnejših organizacij. Med 
njimi so nekatere organizacije postale nosilec modernejšega razvoja trgovine, 
ob sočasni krepitvi njene materialne tehnične baze. 

Razprava je pokazala, da še vedno nišo omenjeni, pozitivni rezultati v trgo- 
vini po obsegu in kvaliteti taki, da bi bistveno preusmerjali razvoj trgovine, 
da bi le-ta bila usklajena s potrebami proizvodnje in potrošnje. Ker pa te 
usklajenosti med trgovino in proizvodnjo še ni dovolj, prihaja v proizvodnji 
do kopičenja zalog, kar povzroča manjšo ekonomičnost. 
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Večje sodelovanje med trgovino in proizvodnjo bo privedlo do ustreznejših 
zalog po količini in asortimentu v sferi proizvodnje in trgovine, kar bo ugodno 
vplivalo na boljšo cirkulacijo blaga na tržišču in s tem tudi na boljšo preskrbo 
potrošnikov. 

V celoti gledano je trgovina še vedno močno razdrobljena, zaprta v ozke 
občinske meje in često tudi monopolistična, brez orientacije na proučevanje 
tržišča, brez dolgoročnejših čvrstih vezi s proizvodnjo, velikokrat zaostalimi 
notranjimi delitvenimi odnosi, kar vse otežuje realizacijo integracije celotnega 
procesa družbene reprodukcije in enotnosti tržišča. 

Razprava je posebej podčrtala, da je predpogoj za uspeh reforme aktiven 
odnos in konkretno delo na poenotenju pogojev gospodarjenja trgovine z osta- 
lim gospodarstvom. 

V proizvodnji, trgovini in potrošnji moramo nujno videti skupne faktorje 
družbene reprodukcije. Samo takšno gledanje in k temu usmerjena akcija je 
lahko uspešna in bo dala najboljše ekonomske rezultate v procesu proizvodnje 
in blagovnega prometa. Trgovina mora imeti značaj enakovredne gospodarske 
panoge, ki lahko in mora akumulirati, ki živi od dohodka ko je zanjo osnovni 
stimulans, kot za vsako drugo gospodarsko dejavnost. 

Ker je dosedanje delovanje tržnih zakonitosti in sistem dohodka v trgovini 
še dokaj nerazvito, je treba, za hitrejši razvoj blagovnega prometa in trgovine 
v skladu z reformnimi prizadevanji, zagotoviti hitrejše svobodno delovanje 
objektivnih ekonomskih zakonitosti na tržišču, da trgovina še v večji meri 
sama formira take cene kot jih tržišče zahteva, z novim kreditnim sistemom 
pa enakopravne poslovne odnose med trgovino in bankami na podlagi oboje- 
stranskega poslovnega interesa. 

Da bi lahko uresničili omenjene cilje pa morajo biti zanje enako zainte- 
resirani vsi gospodarski faktorji, to je proizvodnja, banke in trgovske delovne 
organizacije. Notranji sistem delitve dohodka v trgovini mora postati gibalo 
za pozitivne tendence v razvoju in modernizaciji, kakor tudi za naprednejše 
in racionalnejše poslovanje. Hkrati bi morale spremeniti tudi družbeno-poli- 
tične skupnosti in gospodarske organizacije svoja stališča in odnos do trgovine, 
tako da bi našle svoj osnovni interes v obsegu in kvaliteti prometa na svojem 
področju oziroma z njimi, ker bo to pripeljalo ne samo do boljše preskrbe 
potrošnikov, ampak tudi do povečanja njihovega lastnega dohodka. 

Novi pogoji gospodarjenja in spremenjeni tržni odnosi, ki bodo vse bolj 
zaostrovali borbo za plasma izdelanega blaga, so lahko spodbuda za uspo- 
sabljanje novih kapacitet, ki so potrebne za promet blaga bodisi za izgradnjo 
lastne trgovske mreže v proizvodnih organizacijah, bodisi v kooperaciji s trgo- 
vino in drugimi organizacijami, kot so stanovanjska podjetja, banke oziroma 
s soudeležbo sredstev za razvoj in modernizacijo trgovine. Tako naj dobi trgov- 
ski kapital svoje mesto in vlogo v našem gospodarstvu in na tržišču. Zato pa 
je potrebno, da se blagovni promet osvobodi vseh administrativnih spon, kot 
so' sedanje cene in marže, uvede poslovne j še kreditiranje obratnih in osnovnih 
sredstev ter omogoči hitrejše aktiviranje lastnih sredstev v trgovini — rezervni 
sklad. Pogoji gospodarjenja predstavljajo najvažnejši faktor, od katerega je 
odvisen ekonomski položaj trgovine, zato je zanjo zelo važno, na kakšen način 
in kako lahko formira cene, oziroma kolikšna je razlika v ceni, ki jo ustvari 
in kakšen del ji ostane za samostojno razpolaganje. 

Princip delitve dohodka v trgovini lahko pride do prave veljave šele pod 
pogoji prosto formiranih cen. Le pod temi pogoji lahko vpliva tržišče na trgo- 
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vino in prek nje na proizvodnjo. Sele po prostih cenah lahko trgovina rea- 
gira na tržne odnose, jih proučuje, upošteva njihove potrebe in zagotavlja 
strukturo potrošnje. Tako spodbujena z ekonomskim interesom bo nehala 
distribuirati in se bo usposobila za poslovno sodelovanje proizvodnje in po- 
trošnje, kar bo imelo za posledico kvalitetnejšo in racionalnejšo proizvodnjo, 
širši asortiment in boljšo oskrbo potrošnikov. Tudi režim zamrznjenih marž 
ohranja distribucijski karakter trgovine. Te konservirajo predreformno stanje 
in donose, ki v večji meri zavirajo trgovino, v prilagajanju novim pogojem 
gospodarjenja. Zato menita odbora, da so že dozoreli pogoji za hitrejše spro- 
ščanje cen in za svobodnejši režim marž, zlasti ob svobodnejšem uvozu, ki 
med drugim predstavlja važen faktor pri stabilizaciji tržišča, pod pogojem, da 
se hitreje odpravijo neenaki pogoji, ki jih naš zunanjetrgovinski režim, režim 
carin in davkov še ohranja. Poglavitni instrument stabilizacije trga naj posta- 
nejo predvsem ekonomski pogoji in ne ukrepi neposredne družbene kontrole 
cen. Novi ukrepi v sistemu kratkoročnega kreditiranja pomenijo občutno zbolj- 
šanje prejšnjega stanja, ker zagotavljajo predvsem stabilnost gospodarstva. Ti 
ukrepi pomenijo napredek tudi v samostojnosti bank, kar pomeni nadaljnjo 
stopnjo liberalizacije našega družbenega in gospodarskega razvoja. Vse to bo 
povzročilo poslovnejše odnose med bankami in gospodarskimi organizacijami 
in tudi večjo selekcijo pri reševanju kreditnih zadev. To bo ugodno vplivalo 
na odnose banka—trgovina, če se bo le uspeševalo, kakšen pomen ima trgovina 
in blagovni promet v novih gospodarskih odnosih. Predstavniki gospodarstva, 
ki upravljajo banke, imajo vse možnosti, da tako usmerijo bančno politiko 
do trgovine. 

Odbora sta v razpravi obravnavala tudi druge za trgovino važne probleme, 
o katerih nisem govorila, to je o prevelikih zalogah tako v proizvodnji in 
trgovini in njih razbremenjevanju, o vlogi in problemih prometnega davka, 
o prenosu plačilnega prometa v gospodarske banke, o problemih maloobmej- 
nega prometa, o retencijski kvoti in tako dalje. Za vse te probleme menita 
odbora, da niso dovolj proučeni in je to treba storiti v naslednjem obdobju. 
Na tem naj se angažira zlasti gospodarstvo samo in zbornice, upravni organi 
pa tudi naši odbori. Pospešeno razvijanje trgovine in odstranjevanje slabosti, 
ki jih ugotavljamo, je zlasti pomembno za našo republiko, ki ima ugodne 
pogoje za hiter razvoj trgovine, ne samo s stališča potreb domače potrošnje, 
temveč tudi zaradi komparativnih prednosti, ki jih ima zaradi svojega geo- 
grafskega položaja, gospodarskega potenciala, možnosti za razvoj zunanje trgo- 
vinske menjave, zlasti pa tudi zaradi naraščajočega turističnega prometa. 
V skladu s spremenjeno vlogo trgovine je treba izdelati program razvoja trgo- 
vine v ckviru dolgoročnega programa celotnega gospodarskega in družbenega 
razvoja Slovenije, ki naj konkretno začrta razvojne možnosti in smer razvoja 
trgovine v naši republiki. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo želi besedo? Prosim, besedo ima 
tovariš Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovariši poslanci! Menim, da je pozitivno, da se je 
zvišal maloprodajni promet v letošnjih prvih devetih mesecih nasproti istemu 
razdobju v lanskem letu, za 17%, ali za 422 milijonov novih dinarjev, nasproti 
povečanju osebnih dohodkov za 13 %. Bistveno povečanje maloprodajnega pro- 
meta nasproti povečanju osebnih dohodkov izhaja nedvomno iz inozemskega 
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turizma. Tudi celotni dohodek trgovine na debelo se je v primer j evalnem 
razdobju zvišal za 10%. Zaloge blaga v trgovini so se zvišale za približno isti 
odstotek kot znaša odstotek zvišanja prometa. Bolj zaskrbljujoče pa je stanje 
zalog materiala, zalog nedovršene proizvodnje in gotovih izdelkov v proizvodnji, 
katerih stanje se je zvišalo v letošnjih prvih devetih mesecih nasproti letu 
1966 za 60 milijonov novih dinarjev ali za 11 %> kar je seveda mnogo več, 
kot je znašal dvig proizvodnje. 

Zlasti zaskrbljujoči pa so podatki o zalogah gotovih izdelkov proizvodnje, 
ki prikazujejo porast za 38%, kar je znašalo dne 30. septembra t. 1. 1 milijardo 
306 milijonov novih dinarjev. Ti podatki tudi dokazujejo, da se bodo morali 
odnosi na relaciji proizvodnja—trgovina bistveno menjati. Najbolj gospodarno 
bi bilo to, da prevzame trgovina nalogo oskrbovanja proizvodnje z reproduk- 
cijskim materialom, kar je tudi praksa drugod v svetu in da proizvodnja pro- 
izvaja le to, kar lahko trgovina proda. 

Menim, da predstavljajo najnujnejši problem v našem gospodarstvu pre- 
velike zaloge reprodukcijskega materiala. Vrednost teh zalog znaša toliko, ko^ 
likor je znašala vrednost dveinpolmeeečne proizvodnje v industriji in rudar- 
stvu v Sloveniji, zato ni čudno, da se ob taki situaciji pritožujemo, da ni dovolj 
razpoložljivih obratnih sredstev. 

Zaloge reprodukcijskega materiala in drobnega inventarja so znašale 30. 
septembra tega leta 3 milijarde 110 milijonov novih dinarjev. Ce bi te zaloge 
zmanjšali za toliko, da bi imele proizvodne organizacije zalog le za mesec in 
pol, bi sprostili približno milijardo 200 milijonov novih dinarjev obratnih sred- 
stev, to pa je prav toliko, kolikor so znašali dne 30. septembra tega leta v 
industriji in rudarstvu krediti za občasna obratna sredstva. 

Detajlna in grasistična trgovina sta imeli 30. septembra tega leta le 803 
milijone novih din kreditov za občasna obratna sredstva. Če bi sproščena 
sredstva bila na voljo trgovini, bi se lahko cirkulacija blaga bistveno povečala. 
Eden od najnujnejših pogojev za poživitev gospodarstva je torej prenašanje 
zalog reprodukcijskega materiala iz proizvodnje v trgovino, kar narekuje trgo- 
vini zelo odgovorno gospodarsko vlogo. Nekatera trgovska podjetja to funkcijo 
že prevzemajo. Da ne gre proces hitreje, je vzrok deloma v nerealnem bilanci- 
ranju vrednosti teh zalog pri proizvodnji, delcma pa v pcmanjkanju obratnih 
sredstev v trgovini. Menim, da bi bilo potrebno ob priliki popisa reprodukcij- 
skega materiala zaloge realno ovrednotiti ne oziraje se na to, če bo prišlo še 
nekaj več proizvodnih podjetij na spisek podjetij, ki izkazujejo izgubo. V zvezi 
s tem bi bilo potrebno zaostriti kontrolo inventur, za katero je zadolžena služba 
družbenega knjigovodstva. Kontrolirati bi bilo potrebno zlasti podjetja, ki se 
nahajajo na meji rentabilnosti. Razumljivo je, da bo zahteval prenos starega 
reprodukcijskega materiala iz proizvodnje v trgovino določene odpise vrednosti 
tega blaga in bodo ti odpisi znašali več desetin starih dinarjev. Menim, da 
predstavljajo sedanje odvečne pa tudi nekuratne zaloge repromateriala, deloma 
zaradi prikaza aktivnosti bilanc nekaterih podjetij, mnogo večjo gospodarsko 
škodo, kot pa bi nastala če bi te zaloge z odpisom njihove vrednosti zmanjšali. 

Občasna obratna sredstva v trgovini so se povečala v navedenem razdobju 
za 31 milijonov novih din, to je za 7%. Nujno bi bilo, da bi v bodoče, mnogo 
bolj kot doslej, kreditna politika odigravala takšno vlogo, da bi se izvršila 
čimprej delitev dela med proizvodnjo in trgovino, ki jo diktira današnji čas. 
Sem zagovornik tistega dela trgovcev, ki zahtevajo, da se prenesejo poslovni 
prostori iz bivšega splošno ljudskega premoženja na trgovino. To gospodarsko 
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panogo moramo obravnavati enakopravno tudi takrat, ko zahteva povsem upra- 
vičeno dodelitev poslovnih lokalov. Ce imajo druge gospodarske veje v uprav- 
ljanju objekte, v katerih opravljajo proizvodnjo, potem menim, da ne morejo 
in ne smejo obstojati za trgovino kakšna drugačna merila. Strinjam se tudi 
s Trboveljci, ki trdijo, da so prodajni lokali pogoj za delavsko samoupravljanje. 
Prek politike marž in cen skušamo ščititi potrošnika, s čimer mu delamo 
dejansko vedno manj uslug, ne zaščitimo pa ga pred mnogokrat neupravičenimi 
Stroški trgovine, na katere imajo precejšen vpliv tudi najemnine, ki jih vnov- 
čujejo stanovanjska podjetja. 

Ne vidim nobene potrebe po takšnih oblikah gospodarjenja, ki pomenijo 
nepotrebno prelivanje sredstev iz ene v drugo gospodarsko vejo. V tem po- 
gledu se kršijo naša načela. Nosilec razširjene reprodukcije glede prodajnih 
lokalov in skladišč naj bo trgovina sama, ki lahko vodi perspektivno politiko 
le na osnovi lastnih prostorov ne pa najemnih odnosov. 

S samim gospodarjenjem trgovine v letošnjih devetih mesecih ne moremo 
biti zadovoljni. Celotni dohodek trgovine na drobno je sicer narastel za 17%. 
osebni dohodki za 21 %, zato pa je padel ostanek dohodka za 2 %, trgovina 
na debelo je zvišala celotni dohodek za 10 %, osebne dohodke za 24 %> a hkrati 
znižala ostanek dohodka za 2 %. Skupno so torej narasli osebni dohodki v le- 
tošnjih devetih mesecih nasproti istemu razdobju lani za 56 milijonov novih 
dinarjev, ostanek dohodka pa se je znižal za 3 milijone novih dinarjev. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Kdo želi besedo? Prosim, 
tovariš inž. Miloš Polič. 

Inž. Miloš Polič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Smatram, da predloženi material, ki smo ga prejeli, vse premalo potencira in 
vrednoti funkcijo kvalitete robe v naši trgovini. 

V materialu poslovnega združenja za trgovino, ki nam je bil dostavljen, je 
že v samem začetku rečeno, da ima trgovina vse pomembnejšo družbeno- 
ekonomsko funkcijo, in da prevzema v okviru celotnega gospodarstva kot ena 
izmed važnih komponent družbene reprodukcije tudi vse večjo odgovornost. 

Želel bi razpravljati samo o funkciji odgovornosti trgovine do potrošnika 
glede na kvaliteto robe. 

Vsem nam je znano, da je v najbližji preteklosti trgovina prodajala to, 
kar je dobila, čeprav roba ni imela svoje popolne uporabne vrednosti in če- 
prav ni ustrezala standardnim tehničnim zahtevkom. Največje zlo pa je v tem, 
da trgovina takoj dvigne roko od prodane robe, ker često nastopa do kupca 
najblažje rečeno neposlovno in daje samo formalno dokazilo o kvaliteti s tako 
imenovanim garantnim listom. 

Samo poglejmo prodajo elektrotehnične robe, radioaparatov, televizorjev 
itd., ki so jih polne servisne delavnice, poglejmo našo konfekcijo, pohištvo itd. 
Večni izgovor trgovcev je, da je šla prima roba v izvoz, slabše blago pa je ostalo 
za domačega kupca itd. 

Upajmo, da se bo konstatacija, ki sem jo v začetku navedel o odgovornosti 
trgovine do potrošnika, tudi uresničila. Mislim pa, da je v prodaji tehničnega 
gradbenega repromateriala situacija še dosti hujša, zlasti, ker v tem, primeru 
kvaliteta robe vpliva na milijonske ali milijardne investicije naše družbe. 
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Zadržal bi se rad samo pri dveh tipičnih materialih in to bitumnu ter žici 
za napeti beton. Za ceste se troši vsakoletno 85 % celotno proizvedenega in 
uvoženega bitumna, za hidroizolacijo in industrijo pa 15 %, kar pomeni, da 
je cestogradnja največji potrošnik bitumna. V letu 1966 smo v SFRJ porabili 
za ceste 150 000 ton bitumna, od tega smo morah uvoziti 45 000 ton. Raziskave 
so pokazale, da 70 % domačega in uvoznega bitumna, ki so ga trgovska pod- 
jetja prodala tehnično za graditev cest, ni ustrezal. Naši uvozniki Petrol in 
Jugopetrol, razen Ine, niso postavili nobenih tehničnih pogojev za uvožene 
količine bitumna, kar potrjujejo dokumenti madžarskega in albanskega petro- 
lejskega podjetja. Takšen bitumen so prodali in tudi vgradili v ceste, kar po- 
meni, da bo čas trajanja takšnega cestišča dvakrat do trikrat manjši od vozišča, 
izdelanega iz tehnično ustreznega bitumna. V letu 1966 je bilo tako uničeno 
samo v republiki Hrvaški 50 % s takim bitumnom izdelanih cest. 

Mi prodajamo letno 85% bitumna v sodih iz uvožene pločevine v vred- 
nosti okrog 5 milijard dinarjev. Trgovska podjetja, skupno s proizvajalci, niso 
vložila nikakršnih sredstev za kapitalno izgradnjo v ogrevalno ambalažo — 
cisterne, v večjih proizvodnih centrih za asfalte ter za prodajo zagrete rinfuzne 
robe. Prihranek bi bil za našo družbo več kot pomemben. 

Tipičen primer, kako domača podjetja napačno naročajo material zaradi 
nepoznavanja domačih standardov, je Tehnometal Skopje. Letos je to podjetje 
naročilo samo iz Anglije 200 ton žice za napeti beton in pri tem pristalo na 
kvaliteto po britanskem standardu. Za to žico pa obstojajo domači tehnični 
standardni predpisi, ki so bolj zahtevni od britanskih standardov. Naši predpisi 
so slični predpisom, zahodnoevropskih držav, ki imajo v tem pogledu velike 
izkušnje v napetih konstrukcijah. Ko je podjetje Tehnometal doma razprodalo 
žico, je žico prekontroliral beograjski inštitut in je bila zavrnjena, ker ni ustre- 
zala domačim predpisom. Zastopnik angleškega podjetja Paneks je bil prisoten 
pri preizkušanju v Beogradu, ker je podjetje Tehnometal reklamiralo žico. Ker 
je preizkušnja pokazala, da žica ustreza britanskemu standardu, kot je bilo 
v pogodbi dogovorjeno, reklamacija ni bila upoštevana. Skoda, ki je nastala, 
znaša 400 000 novih dinarjev. 

Iz vsega tega se da povzeti, da naša trgovina še ni dosegla potreben nivo 
glede na kvaliteto robe ter neodgovorno plasira tehnično robo, ki ne ustreza 
tehničnim zahtevkom po JUS, s tem pa ustvarja ogromno nacionalno škodo. 
Poudaril bi rad tudi, da se ne strinjam s konstatacijo odbora za trgovino, 
gostinstvo in turizem na strani 2., in sicer, da v dosedanjih ekonomskih pogojih 
trgovina ni mogla aktivno posegati v gocpodarska dogajanja in vplivati na 
proizvodnjo v pogledu izbire, kakovosti in tako dalje. Da temu ni tako, je 
dokaz to, kar sem, malo prej povedal. 

Smatram, da je skrajni čas, da se prepreči tako neodgovoren način uva- 
žanja in prodaje robe na naših tržiščih. Podjetja morajo kontrolirati nabavljeno 
blago, če ustreza našim tehničnim predpisom, ter tako preprečevati škodo, ki 
bo drugače nastala. Nujno je tudi predpisati, da morajo gradbena podjetja 
kontrolirati kupljeno robo pred vgraditvijo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima tovariš Stane Vrhovec. 

Stane Vrhovec: Ne bi želel zanikati izvajanj govornika pred menoj, 
vendar želim poudariti, da je prvič, da poslanci razpolagajo s tako podrobnimi 
materiali, ki objektivno analizirajo stanje, v kakršnem se naša slovenska trga- 
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vina nahaja. Jasno je poudarjena odgovornost za normalno odvijanje blagov- 
nega prometa in vloga slovenske trgovine v naši družbi. Nepoznavanje te 
objektivne problematike v preteklem obdobju je bilo tudi delno vzrok, da se 
je trgovina obravnavala kot neenakopraven gospodarski partner, največkrat 
pa še celo kot manjvredno dejavnost v naši družbi. 

V celem svetu je in bo najbrž tudi pri nas trgovina merilo trdnosti go- 
spodarjenja. Zato se s temi materiali in z zaključki, ki so jih predložili naši 
odbori, v celoti strinjam ter smatram, da je v interesu trdnosti našega gospo- 
darstva, da skupščina sprejme predložene zaključke ter da s tem močno pod- 
poro trgovskim organizacijam za jutrišnje delo. 

Smatram, da so vsi odgovorni faktorji v republiki dolžni, da se odstranijo 
vse ovire, ki zavirajo nadaljnji uspešni razvoj trgovine. V zaključkih je sicer 
ugotovljeno, da je to stvar dolgoročnega programa, mislim, da je to res, vendar 
pa so določeni problemi, ki so take narave, da jih je potrebno čimprej rešiti 
in s tem omogočiti nadaljnji uspešni razvoj trgovine. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan : Hvala lepa. V zvezi z izvajanjem tova- 
riša Vrhovca bi rad povedal, kakšno je moje razumevanje te obravnave. Jaz 
smatram današnjo razpravo kot preliminarno, tako rekoč uvodno obravnavo 
o problemih trgovine in moram poudariti, da nimamo pred seboj kak predlog 
sklepov. Poročila obeh odborov sicer vsebujejo določena stališča, vendar je to 
le odraz določenih kontaktov teh odborov z republiško upravo, z gospodarsko 
zbornico itd., jih pa ne moremo danes sprejeti kot sklepe našega republiškega 
zbora, temveč le kot potrdilo politike oziroma kot potrdilo dela našega odbora, 
ki se s tem problemom ukvarja in kot sprejemanje njegovega programa za 
nadaljnje delo na tem področju. To pojasnilo sem smatral za potrebno glede 
na to, da je tovariš Vrhovec omenil v svojem izvajanju sklepe oziroma 
zaključke. 

- Želi še kdo besedo? Prosim, tovariš predsednik Kraigher. 

Sergej Kraigher: Tovariši in tovarišice, tudi jaz se strinjam, s tem, 
da je zelo pomembno, da se problematika razvoja trgovine in blagovnega 
prometa obravnava v skupščini in da je treba to priložnost izkoristiti za to, 
da se problemi, ki se pojavljajo na tem področju, v čimvečji meri razčistijo. 
Strinjam se tudi s tem, da je material, ki smo ga dobili, objektiven in daje 
dober vpogled v stanje trgovine v Sloveniji. Omogoča nam, da lahko primer- 
jamo razvoj trgovine s stanjem v preteklosti in nam kaže precejšnje premike 
v dvigu kvalitete in usposobljenosti trgovine zlasti v zadnjih letih po reformi. 
Dejstvo pa je, da smo šele v začetku procesa, razvoja trgovine v tej smeri, da 
bo lahko zagotovila čim hitrejše in čim kvalitetnejše posredovanje blaga in 
proizvodov cd proizvodnje do potrošnikov iin da bo hkrati posredovala tudi 
zahteve trga proizvodnji in v tem, pogledu vplivala na proizvodnjo. 

Druga stvar, ki bi jo hotel k materialu pripomniti pa je, da je kljub že 
navedenim pozitivnim lastnostim do neke mere enostranski, da pristopa k ce- 
lotni problematiki blagovnega prometa predvsem s stališča specializiranih 
trgovskih organizacij. Ravno v zvezi s tem bi hotel reči nekaj besed. Iz 
politike, ki jo je predlagal izvršni svet in ki jo je v zadnjih dveh dnevih svo- 
jega dela sprejela tudi zvezna skupščina, se vidi, da se postavlja kot ena 
osnovnih nalog za prihodnje leto nadaljnje sproščanje cen in marž ter ustvar- 
janje ugodnejših pogojev za razvoj blagovnega prometa na podlagi njemu 
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lastnih blagovnih zakonitosti. Iz teh materialov tudi jasno izhaja, da prevla- 
duje spoznanje, ki je prišlo do izraza tudi v poročilu obeh odborov, da je to 
eden od pogojev za nadaljnji uspešni razvoj blagovnega prometa. 

Mislim, da se je treba pri tem zavedati, da drži osnovna orientacija, da se 
edino s sproščanjem cen in marž, to se pravi, za področje blagovnega prometa, 
edino z uveljavljanjem dohodka v trgovini na podlagi razlike v ceni ustvarjajo 
pogoji za to, da trgovina in blagovni promet izpolnita svojo funkcijo v ce- 
lotnem procesu družbene reprodukcije, kot ena od faz bodisi v pripravi pro- 
izvodnje, bodisi v sami realizaciji proizvedenega blaga. Vendar pa mislim, da 
v materialih pa tudi v poročilu obeh odborov ni prisotno drugo dejstvo, da 
s sproščanjem ekonomskih zakonitosti v trgovini ustvarjamo boljše pogoje tudi 
za delovanje ne samo trgovskih, ampak vseh gospodarskih organizacij, ki se 
uveljavljajo na področju blagovnega prometa. Vse to pa ne pomeni, da mo- 
ramo s tem prepuščati trg stihiji. Omogočiti moramo-, da se bodo izkoristile 
vse tiste možnosti, ki so lastne našemu samoupravnemu sistemu, da se za- 
gotovi sodelovanje med vsemi faktorji, ki so vključeni v proces družbene 
reprodukcije in ki sodelujejo v vseh njegovih fazah, to se pravi med proizva- 
jalci na eni strani in med organizacijami na področju blagovnega prometa na 
drugi strani. Tak sistem medsebojnega sporazumevanja je bil predviden tudi 
v diskusiji o zakonu o formiranju cen. Predvideno je bilo, da se bodo spo- 
razumeli o dveh stvareh, in sicer o cenah in o svojih medsebojnih poslovnih 
odnosih. Ta proces se je v okviru zvezne zbornice in kakor je meni znano 
tudi v naših gospodarskih organizacijah začel razvijati, vendar se razvija še 
precej počasi. Mislim, da kolikor bi se aktivneje vključili v to medsebojno 
ugotavljanje interesov na dolgoročni osnovi, pri vseh v blagovni promet vklju- 
čenih faktorjih, bi s tem pospešili tudi ves proces sproščanja cen in marž in 
hitreje ustvarjali pogoje, da se naše celotno gospodarstvo v vseh njegovih 
fazah, to se pravi tudi na področju blagovnega prometa neposredneje in učin- 
koviteje čimhitreje in čimbolje uveljavi. Mislim, da so ravno določene libe- 
ralistične tendence, ki vidijo v delovanju tržnih zakonov samo neomejeno 
stihijno formiranje ponudbe na eni strani in povpraševanja na drugi strani, 
ena od ovir, zakaj se naše goepcdarske organizacije prepočasi odločajo za 
neposredne mecsetojne stike in za neposredno ugotavljanje svojih dejanskih 
trajnih interesov. 

Druga ovira se kaže v ocenah sporazumov, tako glede njihovega karakterja 
kakor glede njihove pravne in poslovne veljave. Velikokrat se namreč smatra, 
da so sporazumi med poslovnimi organizacijami izraz voluntarizma in da mora 
v njih prihajati do izraza neposredna želja ali trenutni interes in trenutno 
poznavanje položaja zainteresiranih poslovnih partnerjev. Izgublja se izpred 
oči dejstvo, da imajo proizvajalci na eni strani in potrošniki in trgovske orga- 
nizacije na drugi strani, če se pojavijo kot posredniki med enim in drugim, 
vse možnosti in pogoje, da na podlagi sodobnih metod proučevanja trga ter 
na osnovi dolgoročnih tendenc v razvijanju ponudbe na dcmačem in svetovnem 
trgu postavijo te sporazume na solidno dolgoročno osnovo, ki je objektivizirana 
do tistih možnosti, do katerih se je naša znanost in naša strokovna sposobnost 
povzpela. 

Mnenja sem, da je zadrževanje starih klasičnih tržnih oblik in odnosov 
na trgu še do neke mere izraz določene nerazvitosti, primitivnosti in zaosta- 
janja organizacije blagovnega premeta za sodobnimi gibanji in dosežki, ki 
omogočajo obvladovanje stihije na trgu. Ta pojav je bil značilen tudi za ka- 
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pitalistične države, kjer so jim pot iz zagate pokazale krize in skrb za kolikor 
toliko nemoten razvoj in zmanjšanje oscilacij v konjukturnih gibanjih, ki se 
lahko negativno odrazijo na stabilnost družbenega in gospodarskega sistema. 
Mislim, da bi morah v bodoče pri obravnavanju teh vprašanj tudi s te strani 
pogledati, kakšna je organizacija naše trgovine. Do sedaj smo dosegli do- 
ločene rezultate in imamo nekatera zelo moderno organizirana proizvajalna 
podjetja, ki imajo organizirane trgovske službe, ki skrbijo za vzgojo trgovskih 
kadrov, za kvalificirano in kvalitetno poslovanje, za proučevanje trga in med- 
sebojnih interesov, s katerimi se bodo srečali pri konkurenci in pri potrošnikih 
in ki se tako usposabljajo, da na podlagi ugotovljenih interesov stopajo v stike 
in pogodbene odnose s potrošniki in tudi s konkurenčnimi in drugimi podjetji. 
Na drugi strani pa se določena področja še vse preveč prepuščajo stihiji, ki 
jo sedanja stopnja razvoja našega gospodarstva, naše tehnike in delitve dela 
ne prenese brez večje škode. 

Ena takih škod se kaže v proizvodnji za zaloge. To je tipičen primer, kjer 
vladajo med potrošnjo in proizvodnjo v bistvu stari odnosi, ki pa v sedanjih 
odnosih razvoja samoupravljanja in združevanja delovnih ljudi na bazi skupnih 
interesov ne smejo biti prevladujoči faktor v urejanju odnocov na področju 
blagovnega prometa. 

Za urejanje odnosov v blagovnem prometu po mojem mnenju ni prven- 
stveno in odločujoče, vsaj za nas kot politične faktorje, konkretna organi- 
zacija blagovnega prometa, temveč moramo stremeti predvsem za tem, da 
proizvajalci in potrošniki najdejo tiste oblike organizacije, ki zagotavljajo naj- 
bolj racionalen in kvaliteten promet in najbolj učinkovito medsebojno vpli- 
vanje proizvodnje na potrošnjo in potrošnje nazaj na proizvodnjo. Ostale po- 
drobnosti pa so stvar konkretne odločitve samih proizvodnih organizacij. 

To, kar je za nas bistveno, je po mojem mnenju to, da zagotovimo, da se 
tudi pri tistih delovnih enotah v okviru proizvajalnih in proizvodnih organi- 
zacij, ki se bavijo in ki delujejo na področju prometa, zagotovi njihovo po- 
slovanje na podlagi samostojnega ugotavljanja dohodka, samostojnega določanja 
tega. dohodka in delitve dohodka tako, da vedno obstoji možnost jasnega ugo- 
tavljanja, kaj, kje in koliko proizvodnja vpliva na trgovino in obratno, koliko 
trgovina s svoje strani prispeva in vpliva na razvoj proizvodnje glede kvalitete 
in asortimenta proizvodnje itd. Če te stvari uredimo tako, postanejo odnosi 
med specializiranimi trgovinskimi organizacijami in proizvodnimi organizaci- 
jami mnogo enostavnejši. S tem bomo veliko lažje našli skupen jezik za skupne 
interese, in bomo tudi na področju urejanja blagovnega prometa hitreje prišli 
k uresničevanju zakona o skupnih vlaganjih, to se pravi h gibanju »kapitala«, 
gibanju sredstev družbene reprodukcije v skladu s potrebami reševanja osnov- 
nih problemov blagovnega prometa. Vprašanje obratnih sredstev ne bo več 
stvar konflikta med trgovino in industrijo, temveč bodo obratna sredstva na- 
ložena tam, kjer se bodo najhitreje obračala in s tem najučinkoviteje vplivala 
na prilagajanje proizvodnje, potrebam potrošnje. Pri takšnem načinu poslo- 
vanja tudi vprašanje skladišč in skladiščnega prostora, ki je ravno tako eden 
od problemov, ki se stalno pojavja, ne bo tisti problem, ki se bo zreduciral 
vedno in samo na vprašanje razhk v ceni ali marže v dohodku trgovine, ampak 
se bodo našle tudi druge možnosti, da se na podlagi sporazumov o skupnih 
investicijah zainteresiranih podjetij to vprašanje reši. V takih pogojih se bodo 
tudi banke mnogo lažje vključevale v financiranje takih investicij in bo 
tudi kljub sedanji razdrobljenosti bank, s katero moramo na žalost še vedno 



94 Republiški zbor 

računati, lažje našle možnosti za sodelovanje pri koncentraciji sredstev za 
reševanje problemov na področju blagovnega prometa. Mnogo lažje bo v takih 
pogojih rešiti tudi vprašanje, kdo prevzame nase rizik za tako ali drugačno 
proizvodnjo oziroma za njen plasma, kakor tudi vprašanje rizika za pravo- 
časno in kvalitetno preskrbo materiala za potrebe proizvodnih organizacij. 
S tem bodo vsi sodelujoči poštah zainteresirani, da se izkoristijo vse dane 
možnosti in da se rizik v čim večji meri zmanjša. Skratka, namesto raznih 
konfliktnih situacij in sporov, katerim smo priča v odnosih med trgovino in 
proizvodnjo, bodo dani pogoji, da se problemi, ki se bodo pojavljali, rešujejo 
sporazumno na podlagi ugotavljanja skupnih interesov in da se na tej osnovi 
tudi odrejajo medsebojne pravice in obveznosti. 

Strinjam se s tem, kar je govoril tovariš Pušenjak, da imamo ravno na 
področju blagovnega premeta največje rezerve in da je bitko za reformo treba 
izbojevati tudi na področju blagovnega prometa, to je v odnosih med trgovino 
in proizvodnjo. Tu imamo ogromne rezerve; samo nekoliko hitrejše obračanje 
obratnih sredstev lahko namreč pomeni desetine milijard sproščenih sredstev 
za investicije oziroma za razne druge družbene potrebe. 

Smatram, da bi bilo umestno, da si zato zadamo kot svojo bodočo nalogo, 
da vse probleme, ki se na tem področju pojavljajo, čimprej obravnavamo in 
z odločitvami, ki jih lahko sprejmemo, pomagamo čimhitreje odstranjevati 
obstoječe ovire. 

Mislim,, da bi morah posebej proučiti organizacijo gospodarske zbornice. 
Sedaj imamo samo eno republiško zbornico. Vidimo pa, da se po bazenih in 
po področjih organizirajo razna združenja po posameznih strokah, ki naj nai- 
domestijo bivše okrajne zbornice, in da torej tu obstaja določena praznina 
namreč v tem smislu, da za posamezna področja ni organa, ki bi zajemal pro- 
blematiko vseh gospodarskih dejavnosti, ki na tistem področju delujejo in 
ki bi lahko interese, ki se ob tem pojavljajo, usklajeval ter analiziral značil- 
nosti posameznih področij v okviru Slovenije ter s tem olajšal kompleksno 
analizo za celotno Slovenijo'. Mislim, da bi bilo prav, da bi naši odbori tudi 
v tem smislu v bodoče poskušali pripraviti in predložiti določen pregled in 
svoja stališča ter stališča vseh drugih zainteresiranih činiteljev v tem, vprašanju. 

Rad bi se dotaknil še dveh vprašanj, ki jih pogrešam v tem materialu. 
Čisto na kratko. V materialu je zelo malo govora o odnosih v notranji delitvi 
dohodka, pa tudi odbor se s tem ni posebej pečal. Smatram pa, da je treba 
tako kot za vse ostale delovne organizacije in družbene dejavnosti, tudi v trgo- 
vini analizirati, kako se formira dohodek, kako se deh in kakšni so problemi 
pri delitvi dohodka. To je potrebno Obdelati zlasti v tem smislu, da se zagotovi 
interes vsakega delovnega človeka na področju sfere blagovnega prometa, 
za čim kvalitetnejše in čimbolj kvalificirano poslovanje na eni strani, in na 
drugi strani, da ima čimbolj neposreden vpogled, kako se s sredstvi, ki jih 
delovna organizacija ustvarja, gospodari, bodisi v okviru te delovne organiza- 
cije same, bodisi v sodelovanju z drugimi delovnimi organizacijami. S tem 
bomo gotovo dosegli dve stvari, prvič, da se bo začel bolj intenziven boj za 
ustrezen kvalifikacijski sestav kadrov, ki dela na področju blagovnega pro- 
meta, in drugič, da bomo prišli do dosti neposrednejših iniciativ za reševanje 
skupnih interesov med zainteresiranimi faktorji, kar bo v vehki meri pripo- 
moglo k organizaciji trga in s tem obvladanju tržnih zakonitosti. S tem bomo 
prišli tudi do objektivnih kriterijev za kvaliteto poslovanja in strokovnosti. 
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Drug moment, na katerega bi še hotel opozoriti, je v tem, da je nemogoče 
tretirati sfero blagovnega prometa oziroma vse njene dele na enak način. Zato 
mislim, da bi morali v bodočih materialih dobiti nekoliko bolj zdiferenciran 
vpogled v zakonitosti, odnose in probleme pa tudi ponašanje posameznih čini- 
teljev na tem področju, po posameznih vejah oziroma če ne po vejah pa vsaj 
po osnovnih grupacijah potrošnje. Ena stvar je namreč problematika v odnosih 
med proizvajalci in potrošniki na področju proizvodnje za neposredno potroš- 
njo, ali na področju reprodukcijskega materiala, drugačna pa je problematika 
v odnosih na tako imenovanem metalnem kompleksu od črne do barvaste 
metalurgije in opreme kakor tudi na drugih področjih. Popolnoma drugačna 
je na primer problematika na področju živilskih proizvodov, kjer se trgovina 
uveljavlja v največji meri kot samostojen faktor, ki po svoji logiki posreduje 
med kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo živilske industrije in potrošnikom 
ter organizacijo trga. Popolnoma drugačna je spet problematika na področju 
opreme. Zato mislim, da bi morah kompleksnost in zakonitost posameznih pod- 
ročij, ki se uveljavljajo v fazi blagovnega premeta, posebej proučiti. Šele na 
taki podlagi bomo lahko sprejemali konkretne zaključke, ki bodo lahko po- 
menili pomemben prispevek skupščine pri reševanju teh problemov, in to ne- 
posredno tam,, kjer skupščina po svojih pooblastilih lahko odloča oziroma se 
prizadeva za odločitve v zvezni skupščini in pri zveznih organih, ako so rešitve 
teh vprašanj odvisne cd zveznih odločitev. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Pro- 
sim, besedo ima tovariš Franci Kolar. 

Franci Kolar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
V gradivu, ki smo ga prejeli o položaju in vlogi trgovine, je samo zadnji, 
razmeroma kratek pa tudi po vsebini dokaj skromen delež posvečen sodelo- 
vanju med trgovino in proizvodnjo. Mislim, da je to sodelovanje za nadaljnji 
razvoj trgovine ter spodbujanje proizvodnje za oskrbovanje trga in sploh za 
vsestranski razvoj gospodarstva izredno pomembno. Zaradi tega mislim, da 
bi bilo prav, da posvetimo sodelovanju med trgovino in proizvodnjo v pri- 
hodnje več pozornosti, ker je to zelo pomembno za reševanje nekaterih pro- 
blemov na teh področjih. Pri tem, gre za najrazličnejše dejavnosti. Mislim pa, 
da je za slovenske razmere dokaj pomembno sodelovanje trgovine s kmetijsko 
proizvodnjo, s pridelovalci poljščin, z živinorejci, s kokošjerejo, z zbiranjem 
najrazličnejših gozdnih sadežev na primer gob itd. Tu bi z nekoliko več orga- 
niziranosti in z nekoliko več prizadevnosti in brez večjih družbenih sredstev 
pa tudi brez večjih vlaganj nedvomno lahko dosegli pomembne uspehe. Prav 
tako se mi zdi, da v predloženem gradivu o položaju trgovine, ki res kaže 
predvsem na položaj trgovine v sedanjih pogojih, niti v poročilu obeh pristojnih 
odborov ni dovolj obdelano sodelovanje trgovine s prometom — mishm z želez- 
niškim prometom, cestnim prometom in tako dalje. Vprašanje uskladiščenja 
in druga odprta vprašanja, kjer bi se z boljšim delom in z več prizadevnosti 
lahko doseglo nadaljnje uspehe, so v gradivu omenjena le mimogrede. Hvala 
lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kdo še želi besedo? Ah želi 
besedo poročevalec odbora? (Ne.) Ker ne želi nihče več razpravljati, zapiram 
obravnavo. Predlagam, da republiški zbor odobri poročilo odbora, obenem pa 
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ga zaveže, da na podlagi današnje razprave svoje predloge in stališča dopolni. 
Ali se zbor s tako dopolnjenim predlogom strinja? Da. Hvala. 

Dajem dopolnjeni predlog na glasovanje. Kdor je za, naj dvigne roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala lepa. Je kdo proti predlogu? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala lepa. 

S tem smo izčrpali to točko dnevnega reda in odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 11. uri in se je nadaljevala ob 11.35.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Nadaljujemo sejo republiškega zbora in 
prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo predloga 
zakona o spremembi zakona o obveznem deponiranju določenih sredstev pod- 
jetij za proizvodnjo in prenos električne energije. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, ki je predložil tudi pismeno obrazlo- 
žitev. Izvršni svet je določil za svojega predstavnika v tej obravnavi tovariša 
Svetka Kobala. 

Predlog zakona so obravnavali v republiškem zboru odbor za proizvodnjo 
in premet, v gospodarskem zboru pa občasni odbor za proizvodnjo, promet in 
poslovno sodelovanje. Oba odbora sta pripravila skupno poročilo, ki ste ga 
prejeli. Predlog zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija in 
predložila zboru pismeno poročilo. Ali želi predlagatelj dopolniti svojo pismeno 
obrazložitev. (Ne.) Kaj pa predstavnik odbora? (Ne.) Hvala. 

Odpiram obravnavo. Prosim, kdo se javlja k besedi. Tovariš Ivan Kreft 
ima besedo. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice poslanci! Odbor za proizvodnjo 
in promet je obširno razpravljal o tem zakonskem predlogu. Z utemeljitvami, 
ki so jih dah posamezni poslanci in predsednik, sem se strinjal in zato ne bi 
imel pravice govoriti zoper ta zakon. Pojasnila, ki so jih dajali tovariši iz 
sekretariata za gospodarstvo na teh razpravah, pa niso bila zadovoljiva. Osebno 
razumem, da predstavnik sekretariata za gospodarstvo ni mogel odgovoriti na 
postavljena vprašanja. Vendar je mogoče odgovoriti na neodgovorjena vpra- 
šanja danes, po treh tednih, ko ta predlog novele zakona obravnavamo na zboru. 
Slo je predvsem za vprašanje, ali res daje banka na razpolago za gradnjo 
elektro-energetskih objektov vsa tista sredstva, ki jih zbiramo na podlagi dveh 
že precej časa veljavnih zakonov. Na podlagi prvega se zbirajo 2% sredstva, 
po drugem pa 2,5% od sredstev gospodarskih organizacij. Na predvčerajšnji 
seji gospodarskega zbora je nekaj razpravljalcev trdilo, da banka ta sredstva 
daje na razpolago področjem izven elektrogospodarstva. Bila sta omenjena dva 
objekta, ki naj bi bila deležna teh bančnih sredstev. Jaz tega ne trdim — to 
sem bral v dnevnem tisku, da so jih dobili deloma proga Koper—Prešnica in 
deloma železarne. Gotovo ne zadene ta podjetja, kolikor so ta sredstva dobila 
kot bančna sredstva, nobena krivda. Zadene pa krivda banko, kajti, če smo 
sprejeli v skupščini zakon, ki določa, da so ta sredstva namenska, nima noben 
organ pravice, da zakon krši. Če se je to torej zgodilo, je zakon kršen. 

Tovariši, sedaj bom opisal primer, kakšne posledice ima tako nenamensko 
trošenje sredstev, ki jih je zakon namenil za elektrogospodarstvo. Poglejmo 
nekoliko nazaj in da bo stvar jasna, bom šel tudi v podrobnosti. Ob izidu 
resolucije informbiroja je bilo v sovjetski coni Avstrije pripravljenih za trans- 
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port v Jugoslavijo 6 turbin. Zaradi političnega spora so te turbine potovale 
namesto v Jugoslavijo za Ural. Leta 1957, ko so se razmere med obema 
državama uredile, so nam te turbine vrnili, ker je bil takrat slovenski teritorij 
tisti, ki je pravzaprav reševal elektroenergetsko situacijo v Jugoslaviji, so vseh 
6 turbin pripeljali v Ljubljano. To je bilo leta 1957. Štiri so ostale v Ljubljani 
in še danes tam ležijo, v kakšnem, stanju, ne vem. Ena naj bi bila vgrajena kot 
8. agregat v mariborski otok, ta pa že 10 let leži na Fali. Če bi bila takrat 
ta turbina vgrajena, bi redukcije električne energije bile znatno manjše kakor 
so danes. Takrat je zveza preskrbela, da so nam turbine vrnili, ni pa mogla 
preskrbeti sredstev — takrat je bilo predvideno 80 % zveznih sredstev pri 
hidroenergetskih objektih — da bi se te turbine vgradile in jih je treba še 
danes vzdrževati. Vzdrževanje pa je, kakor veste, precej drago, ker gre za 
proizvode, ki s časom propadajo. 

Torej če smo dah sredstva drugam in nismo vgradih te turbine pri Fali, 
smo pravzaprav soodgovorni za redukcije električne energije. Ker ne sme biti 
v skupščini nobenih tajnosti, vztrajam pri tem, da se brez vsakega ovinkarjenja 
pove, ali se je kaj takega, kar so trdili poslanci gospodarskega zbora, zgodilo 
ali ne. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Hvala lepa. Na to vprašanje želi verjetno 
odgovoriti sekretar za gospodarstvo. Prosim. Besedo ima Sveto Kobal. 

Sveto Kobal: Omejil se bcm na vprašanje, ki ga je zastavil tovariš 
poslanec Kreft in zadeva bilanco sredstev za izgradnjo energetskih objektov. 
Na enako vprašanje je bil dan že odgovor v gospodarskem zboru in moram 
zatrditi, da ne gre za kakršnokoli prikrivanje podatkov. Pri tem naj posebej 
poudarim, da bodo natančni podatki predloženi skupščini s strani samih bank, 
ki morajo skupščini poročati skladno z zakonom o uporabi teh sredstev. 

Resnica o vlaganjih v energetske objekte je takšna, da so bila v začetni 
fazi zlasti angažirana bančna sredstva, tako da je bilo dosedaj vloženih v ener- 
getske objekte približno 24 milijard čistih bančnih sredstev. Do leta 1966 smo 
graditi te objekte izključno iz bančnih sredstev, v letu 1966, to se pravi v letu, 
za katero razpolagamo z definitivnimi podatki pa so bile naložbe v energetske 
objekte v naslednjih natančnih razmerjih: skupno je bilo vloženo 216 milijo- 
nov novih dinarjev. Od tega 41 milijonov oročenih sredstev elektrogospodarstva; 
36 milijonov obvezno oročenih sredstev po republiškem zakonu iz naslova inve- 
sticij; 8 milijonov novih dinarjev republiška sredstva; banke in zveza skupaj 
69 milijonov no\ih dinarjev in lastna bančna sredstva 62 milijonov novih 
dinarjev. To je skupno 216 milijonov novih dinarjev ah za 4 milijone manj, 
kakor je bilo po programu predvideno. 

Iz tega se vidi, da je bilo v letu 1966 iz bančnih sredstev vloženih okoli 
35 % vsega vloženega zneska. 

Za leto 1967 je treba uvodoma ugotoviti, da je priliv sredstev po republi- 
ških zakonih manjši kakor se je predvidevalo in da so banke, da tako rečem, 
ponovno vskočile pri financiranju investicij s svojimi sredstvi, za katere pa 
sem rekel, da nimamo dokončnih podatkov, vendar se bodo po vseh izgledih 
tudi v letu 1967 sukale v višini okrog 6 milijard starih dinarjev. Iz teh podatkov 
seveda izhaja, da so se 100% koristila sredstva zbrana po zakonih in da so 
banke na podlagi poslovnih dogovorov vlagale svoja sredstva. Pri tem je 
seveda treba opozoriti, da nastopajo tu različni roki odplačila, katere bo treba 
zelo verjetno kasneje, po dograditvi, konvertirati v nek skupni rok. Bančna 
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sredstva so namreč srednjeročna in v teh okvirih predstavljajo svojo posebno 
kvaliteto. 

Predloženi zakon povezan s tem vprašanjem predstavlja substituiranje 
tistih sredstev, ki bi v nasprotnem primera po dosedanji zakonodaji izpadla. 
To je kakor vidite okoli 3 milijarde starih dinarjev do leta 1970, s čimer pa se 
bilanca skupno z bančnimi sredstvi ponovno približno ujame. Treba pa je 
opozoriti, da sredstva na osnovi zakona ne pritekajo v predvidenem znesku, 
prav tako pa ni mogoče predvideti, kolikšni so točni zneski po izvedenih inve- 
sticijah, ker bo verjetno prišlo do nekaterih prekoračitev. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Vprašanje tovariša Krefta 
in odgovor tovariša Svetka Kobala sta bila v okviru obravnave zakona, ki ga 
imate pred seboj. Ali želi še kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če se nihče 
ne javi, sklepam, da je obravnava izčrpana in lahko preidemo na glasovanje. 

Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za zakon s spremembami za- 
kona o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in 
prenos električne energije, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) 
Hvala lepa. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (4 poslanci.) 

Ugotavljam, da je zakon o spremembi zakona o obveznem deponiranju 
določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije v repu- 
bliškem zboru sprejet s 4 vzdržanimi glasovi. S tem smo končali 4. točko dnev- 
nega reda. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo pred- 
loga zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva v SR Sloveniji. 

Predlagatelj zakona je izvršni svet, katerega pismeno obrazložitev ste pre- 
jeli. Za predstavnika izvršnega sveta je bila določena tovarišica Zora Tomič. 
Fredlog zakona sta obravnavala odbor za zdravstvo in socialno politiko in 
zakonodajno-pravna komisija. Poročila teh dveh teles ste prejeli. Razen tega 
pa je prosvetno-kulturni zbor dal k predlogu zakona svoje mnenje, ki ste ga 
tudi prejeli. Ali želi predstavnica predlagatelja tovarišica Tomičeva pretilog še 
obrazložiti? Prosim, besedo ima tovarišica Tomičeva. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Danes 
je pred vami predlog zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva. To je izredno pomemben dokument naše 
nacionalne skupnosti. V njem se odraža naš odnos do mlade generacije in dru- 
žine, naše vrednotenje otrcškega varstva kot družbene funkcije in ocena naših 
družbenih zmogljivosti za reševanje teh vprašanj. 

S tem. zakonom ne urejamo otroškega varstva sistemsko, to je celotne 
družbene skrbi za otroke, ki obsega zdravstveno varstvo, vzgojo in izobraže- 
vanje ter socialno varstvo, ker je to že do sedaj več ali manj vključeno v različne 
sisteme in se tudi financira v okviru teh sistemov. Res pa je vprašanje, ali ima 
otroško varstvo v programih in sredstvih teh družbenih dejavnosti, ki imajo 
izredno odgovorne strokovne in družbene naloge, primeren delež. 

S tem zakonom urejamo le financiranje nekaterih oblik otroškega varstva, 
to je dnevno varstvo otrok in otroški dodatek za zaposlene z otroki. 

Predlagani zakon je torej dokument, s katerim po eni strani izpolnjujemo 
praznino, ki nam je ostala zlasti glede dodatnega financiranja tistih oblik 
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otroškega varstva, s katerimi neposredno pomagamo zaposlenim staršem pri 
varstvu, vzgoji in prehrani otrok v času ko so na delu, to je pri financiranju 
dnevnega varstva. Po drugi strani pa z njim izpolnjujemo praznino na pod- 
ročju upravljanja in razvijanja tega področja. To pomeni, da se še nadalje 
zavedamo, da so otroci in mladina zelo pomembna kategorija v sistemu zdrav- 
stvenega varstva, vzgoje, izobraževanja in socialnega varstva, ter da je po- 
trebno še nadalje krepiti odgovornost in skrb teh družbenih služb za razvoj 
tistih oblik otroškega varstva, ki so integralni del njihovih nalog. V tej fazi 
našega družbenega razvoja pa se oblikujejo tudi drugačne družbene zahteve 
do služb na teh področjih. Njihova vloga in naloge v zvezi z družbeno skrbjo 
za otroke se večajo in spreminjajo, saj ne živi le otrok in družina, temveč 
delujejo tudi te službe v drugačnih družbenih razmerah, ki terjajo drugačno 
delitev dela med družbenimi institucijami in družino. Tako so naloge, ki jih 
morajo opravljati te službe zlasti na področju varstva otrok, mnogo širše, 
zahtevnejše pa tudi bolj odgovorne kot v preteklosti in niso le prehodnega 
značaja, kakor nekateri menijo. 

S tem predpišem ustvarjamo le osnovne pogoje za reševanje nekaterih 
aktualnih problemov in vprašanj, tako kot je nam kažejo v današnjih razmerah 
in smo jih sposobni reševati danes ne glede na našo ekonomsko moč, razvitost 
družbenih služb in potrebe družin ter gospodarstva. Ti problemi so se nam 
v zelo jasni dimenziji pokazali tudi ob uvajanju novega delovnega časa, ki jih 
še bolj izostruje. To pa ne pomeni, da ne bi mogli teh problemov reševati čez 
čas na drugačen način in v drugačnih okvirih. Seveda pa s tem predpisom še 
ne rešujemo problemov v zvezi z delitvijo bremen za regeneracijo družbe med 
družino in družbo, čeprav ta predpis vendarle omogoča, da izpeljemo nekatere 
korekcije v zadovoljevanju otrokovih potreb ne glede na socialno-ekonomski 
položaj njegovih roditeljev. 

Ta zakonski predpis je plod dolgoletne razprave o družbenem interesu za 
urejanje vprašanj, ki so neposredno povezana z regeneracijo družbe in razprav 
o družteni pomembnosti otroškega varstva. Resolucija o nalogah komune in 
stanovanjskih skupnosti pri razvijanju otroškega varstva je bila prvi zavesten 
korak v družbenem obravnavanju teh vprašanj. Naša razprava o sistemu otro- 
škega dodatka in neposrednega otroškega varstva v federaciji je bila konstruk- 
tiven prispevek k oblikovanju" zveznega predpisa in za oblikovanje naših stališč, 
na osnovi katerih je bil izdelan zakon, o katerem danes razpravljamo in v ka- 
terem poskušamo upoštevati sociološke, demografske in ekonomske razmere 
v naši republiki. 

2iv interes javnosti pri oblikovanju tega predpisa kaže ne le na potrebe 
po takem predpisu, ampak tudi na odgovornost vseh družbenih dejavnikov 
v naši republiki, da najdemo najprimernejše, učinkovite in realne zakonske 
rešitve. Predlog je v veliki meri upošteval predloge javne razprave in se zaradi 
tega v precejšnji meri razlikuje od osnutka zakona, ki je bil v javni razpravi. 
Ne razlikuje pa se glede na osnovno vodilno misel, to je, da je družbena skup- 
nost kot. celota odgovorna za razvoj tega področja, da pa se družbena skrb 
uresničuje v občini. 

Predlog nam je vsem dobro znan, saj so bile razprave na terenu v druž- 
beno-političnih organizacijah in v skupščini. K predlogu zakona je dal mnenje 
tudi prosvetno-kulturni zbor. Obravnaval in sprejel pa ga je že socialno-zdrav- 
stveni zbor Skupščine SR Slovenije. Zato ga ne bom podrobneje razlagala. 

7* 
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Želim le podčrtati glavne značilnosti predloga, da nam nekatere konkretne 
rešitve ne bi zameglile temeljnih izhodišč. 

1. S tem predpisom smo dnevno varstvo, to je varstvo otrok v času ko 
so starši na delu (ta termin uporabljamo zaradi jasnejše opredelitve), ovred- 
notili kot družbeno tako pomembno in aktualno nalogo in dejavnost, da jo 
samostojno pravno urejamo kot prvorazredno socialnovarstveno nalogo, ki je 
ne moremo še nadalje opravljati oziroma izvrševati na vzporednih tirih in 
z nedoločenimi viri financiranja, ki so odvisni predvsem od subjektivne pre- 
soje. Ne moremo jo urejati brez posebnega vpliva vseh prizadetih, tako staršev 
in delovnih organizacij, kakor tudi ustanov, služb in organizacij, krajevnih 
skupnosti in družbeno-političnih skupnosti, ki imajo interes za reševanje teh 
problemov in za razvoj tega področja. 

2. Deklarirano družteno odgovornost za razvoj mlade generacije s tem 
predpisom konkretiziramo, ker obvezujemo vse člane naše družbene skupnosti, 
da prispevajo delež ustvarjenega dohodka kot obvezni prispevek za razvoj te 
družbene dejavnosti. To pomeni, da bomo prispevek za dnevno varstvo otrok 
le različno zbirali, prispevali pa bodo vsi aktivni prebivalci naše republike. 

Da smo lahko to zamicel izpeljali, so bile potrebne določene pravne pre- 
formulacije, ki so vam v obliki amandmaja k 5., 6., 10., 11. členu tudi pred- 
ložene. Menimo namreč, da ni mogoče vse breme za reprodukcijo prebivalstva 
naložiti na ramena le ene kategorije prebivalstva, to je zaposlenih v družbenem 
sektorju, če hkrati vemo, da so potrebe vseh otrok enake, da morajo biti zado- 
voljene in ne moremo delati razlik med otroki. 

Poleg rednega obveznega prispevka pripisujemo pcmen tudi tako imeno- 
vanim fakultativnim virom, cd prispevkov delovnih organizacij pa do samo- 
prispevkov občanov. Zavedamo se namreč, da redni, obvezni vir ne more na- 
domestiti vseh teh virov, ker bo res samo minimalen. Bo pa vendar in bo lahko 
le stimulativna ocnova, na kateri bomo zbirali dodatna denarna sredstva in 
realno programirali glede na potrete okmočja. Zato tudi predlog predvideva, 
da ostane ves delež za dnevno varstvo otrok v občini, pri osnovnem nosilcu 
razvoja otroškega varstva. Sredstva za otroški dodatek pa se stekajo v repu- 
bliki. Kljub temu pa nam mora biti jasno, da bo določeno prelivanje sredstev 
pri otroškem dodatku. Se več, sleherni občini bo ostal delež sredstev za dnevno 
varstvo glede na določeno razmerje med otroškim dodatkom in otroškim var- 
stvom, ne glede na to, ali bo pokrila z njimi izdatke za otroški dodatek. To 
pa je že korak naprej! 

Posredno pa se bodo sredstva na višjem nivoju združevala le na podlagi 
sporazuma in na podlagi konkretnega programa. Se več. Zakon obvezuje 
družbeno-politične skupnosti, da tudi v prihodnosti namenjajo iz svojih dohod- 
kov primeren delež za razvoj tega področja, kar pomeni, da bosta lahko tako 
občina kakor tudi republika kot nosilki nacionalnega interesa na svoj način 
prispevali k razvijanju te družbene dejavnosti. Prav tako govori zakon o drugih 
specializiranih samoupravnih skupnosti, kot so izobraževalne skupnosti, skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov. Poleg tega imamo določbe 
tudi o družbenih skladih, katerih finančne obveznosti z uvedbo obveznega pri- 
spevka za otroško varstvo ne usahnejo, ampak mora biti delež sredstev za 
dnevno varstvo glede na povečanje njihovih sredstev tudi večji. Strah, da bi se 
te skupnosti in družbeni skladi umaknili zlasti glede financiranja tega pod- 
ročja, ki je bil večkrat izražen v javni razpravi, najbrž temelji na slabih izkuš- 
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njah iz preteklosti in kaže na globoko nerazumevanje pcmena novega vira, to 
je obveznega prispevka za otroško varstvo. 

3. Na tem področju izhajamo iz samoupravljanja občanov za razliko od 
samoupravljanja šolnikov in zdravstvenih delavcev, ker menimo, da bo vloga 
vseh družbenih dejavnikov in neposredno zainteresiranih tudi v prihodnosti 
izredno pomembna, ne le glede ustvarjanja dodatnih materialnih pogojev za 
razvoj dnevnega varstva otrok, ampak tudi glede oblikovanja vsebinskih vidikov 
tega področja, ko mora biti dejavnost čimbolj prilagojena konkretnim potre- 
bam. zaposlene. družine. 

Zakon predvideva ustanavljanje samoupravnih organizmov, ki bodo na 
tem področju vodili politiko, kar pomeni, da ne bodo skrbeli le za premišljeno 
delitev obvezno zbranih sredstev, temveč bodo povezovali različne dejavnike 
v široki družbeni akciji za razvoj materialne osnove dnevnega varstva otrok 
in za delovanje najrazličnejših oblik otroškega varstva. 

Odnos teh samoupravnih organizmov do družbeno-političnih skupnosti in 
tistih, ki usmerjajo družbeni razvoj, pa tudi tistih samoupravnih organizmov, 
ki imajo naloge na področju družbene skrbi za otroke, mora biti enakopraven 
in suveren. To pomeni hkrati enakovredno obravnavo tega področja in reše- 
vanje teh problemov kot pomembnih družbenih problemov. Če hočemo v naših 
prizadevanjih uspeti, moramo res koordinirati delo vseh družbenih dejavnikov 
na podlagi realnih programov, ki bodo omogočili iniciativo slehernemu. Zato je 
zakonska obveznost družbeno-političnih skupnosti, da sprejmejo program raz- 
voja otroškega varstva, zelo pomembna. Pri tem pa zlasti ne kaže zanemariti 
krajevne skupnosti, kot tiste družbene skupnosti, ki povezuje stanovalce dolo- 
čenega območja zlasti v zadovoljevanju njihovih potreb. Trenutno je najbolj 
izražena potreba po otroškem varstvu. Pri tem pa nastajajo dejanske možnosti, 
da krajevna skupnost zbere prebivalce svojega območja v aktivnosti, ki so del 
občinskega programa, v katerem pa je zagotovljen vsaj del sredstev za dejav- 
nost in strokovno pomoč. 

V razpravi smo bili enotni, da nam je v republiki potreben samostojen 
samoupraven organizem skupnosti otroškega varstva, ki naj bi opravljal naloge, 
kot so navedene v predlogu zakona. Vendar kaže prepustiti občinam, izbiro 
samoupravnega mehanizma, ki bo opravljal te naloge in tudi upravljal s sred- 
stvi. To je lahko samostojna skupnost otroškega varstva ali pa izobraževalna 
skupnost. V omenjenem drugem primeru pa moramo spremeniti zakon o izobra- 
ževalnih skupnostih in njihove statute. 

Ni namreč dovolj, da zagotovimo le namensko uporabo sredstev za dnevno 
varstvo otrok iz obveznega vira, ampak moramo zagotoviti tudi opravljanje 
vseh nalog skupnosti otroškega varstva in celo zbiranje dodatnih denarnih 
sredstev, s tem pa tudi večji neposredni vpliv različnih dejavnikov na razvoj 
tega področja v okviru izobraževalne skupnosti. V javni razpravi sta bih večkrat 
istovetni samouprava in delo strokovnih služb na tem področju. Mi menimo, 
da za področje otroškega varstva ni potrebno ustvariti nikakršnih novih služb, 
zlasti ne administrativnih in tehnično-finančnih. Vse to lahko opravljajo že 
obstoječe službe, ki imajo svoje strokovne naloge že dovolj jasno določene. 

4. S tem predpisom urejamo tudi otroški dodatek za zaposlene z otroki, 
kot eno izmed oblik pomoči zaposlenih družin, na podlagi vzajemnosti in so- 
lidarnosti zaposlenih. Moram reči, da v razpravi o tem ni bilo tolikšne enot- 
nosti, kot je bila glede otroškega varstva in njegove glavne smeri ter možnosti 
razvoja. Srečali smo se z vrsto popolnoma nasprotujočih si predlogov, celo 
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takih, ki so se med seboj izključevali. Tako je bila velika razlika v vrednotenju 
pomena otroškega dodatka med podeželjem in mestom. Na eni strani je bila 
zahteva, naj se poveča otroški dodatek, ker že tako ni izgledov, da bi bih 
lahko tudi otroci na podeželju deležni različnih oblik otroškega varstva. 

V urbaniziranih območjih pa so bila stališča nasprotna in so bile postav- 
ljene zahteve po večji pozornosti dnevnemu varstvu otrok. Prav tako je bila 
tudi obširna razprava o tem, kako vrednotiti število otrok v družini. Odločili 
smo se za linearni sistem, ker bi vsaka progresija, če naj ne bi bila samo sim- 
bolična, zahtevala ogromno sredstev, vsekakor pa toliko, da jih danes ekonom- 
sko ne zmoremo. Seveda pa se nam je ob tem zastavilo vprašanje, če ne bomo 
na tak način spremenili naše demografsko stanje, ko pa vemo, da ostane mnogo 
zakoncev, čeprav nimajo ekonomsko slabih pogojev, pri prvem otroku zaradi 
slabih izkušenj glede neurejenega otroškega varstva prav ob tem otroku. 

Bili so tudi predlogi za razširitev kroga upravičencev. Resno smo tehtali 
te predloge in ugotovili, da bi to pomenilo tolikšno obremenitev bodočih upra- 
vičencev, da bi ga ekonomsko ne prenesli, ali pa bi bilo potrebno tolikšno 
prelivanje sredstev, da bi morali otroški dodatek zaposlenih občutno zmanjšati. 
To se nam ni zdelo prav, ker bi bila družina, ki živi samo od dela na družbe- 
nih proizvajalnih sredstvih, občutno prizadeta, zlasti, ker se tudi njene potrebe 
krijejo na drugačen način. 

Bili so tudi predlogi, da bi se podaljšal čas prejemanja otroškega dodatka 
pri tistih otrocih, ki s petnajstim letom niso sklenili osnovnega šolanja in se 
niso vključili v uk ali nadaljnje šolanje. Čeprav smo dobro razumeli te zahteve, 
smo menih, da ne moremo neurejena vprašanja poklicnega usposabljanja in 
zaposlovanja mladine reševali z otroškim dodatkom. Nasploh smo bih mnenja, 
da ne moremo neurejenih problemov na drugih področjih reševati z denarjem 
za otroški dodatek in dnevno varstvo. 

Zato tudi odklanjamo amandma k 47. členu, da naj bi izjemoma tudi po- 
ročene osebe dobivale otroški dodatek. Ne vidimo razloga za to, da bi osebo, 
ki sklene zakonsko zvezo, ki torej ni več otrok, ki niti ni pod skrbništvom niti 
se nad njo ne izvršujejo roditeljske pravice in ima popolno opravilno sposob- 
nost, obravnavali v tem pogledu kot otroka. Za sklenitev zakonske zveze je 
potrebna določena stopnja ne le spolne, temveč tudi emocionalne in socialne 
zrelosti, ki vsebuje tudi elemente odgovornosti do sebe, zakonskega partnerja, 
pa tudi do otroka, saj še celo naša zakonodaja mladoletno osebo ob sklenitvi 
zakonske zveze emancipira. 

Zaradi tega za nas, kolikor nam je razumljiva utemeljitev tega amandmaja 
glede na neurejene študijske pogoje, štipendiranje in kreditiranje, načelno ni 
sprejemljiva. Za našo odločitev ni bistvena le sprememba ekonomskih razmer, 
temveč gre za odgovorno družbeno in osebno odločitev, tako da verjetno ne 
moremo takih oseb izenačiti z otroki in z duševno in telesno tako prizadetimi 
osebami, da ostanejo na ravni otroka. Zato pa predlagamo, da se dopolni 
44. člen tega zakona, da za vnuke, ki jih je prevzel na preživljanje, ker sta 
oba roditelja na rednem šolanju, lahko upravičenec prejema otroški dodatek. 
Pri tem sodimo, da je potrebno zaščititi otroka, tistega, ki se sam ne more. 

Prav tako ni bilo mogoče povečati zneska otroškega dodatka. Predlog za 
prihodnje leto je 50,00 N din, do sedaj je bil poprečno 46,00 N din. Naše ma- 
terialne možnosti nam trenutno omogočajo bolj učinkovito povečati otroški 
dodatek, če hočemo zagotoviti del sredstev za dnevno varstvo otrok, kar pa 
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smo v javni razpravi vsi zahtevali. Saj pomeni povečati otroški dodatek za 
2,50 dinarjev v vsem letu približno 7 500 000 N din več. 

Predlagamo tudi enako obravnavanje vseh zaposlenih glede čakalne dobe 
za pridobitev pravice do uveljavljanja otroškega dodatka. Edina izjema naj bi 
bili samohranilci. 

Nadalje predlagamo valorizacijo letošnjega cenzusa, ker menimo, da nismo 
upravičeni še nadalje bistveno zmanjševati števila otrok, ki prejemajo otroški 
dodatek, ker še niso tako razvite oblike dnevnega varstva, da bi lahko družino 
bolj razbremenile v skrbi za otroke. Sicer pa bosta lahko cenzus in višina 
otroškega dodatka predmet našega vsakoletnega presojanja objektivnih pogojev 
in tudi odločanja o tem. 

Kot je iz predloga zakona in iz obrazložitve razvidno, dajemo poudarek 
dnevnemu varstvu otrok, čeprav se to ne kaže v finančnem učinku. Pri dnev- 
nem varstvu kot obliki organizirane družbene pomoči družini pri vsakodnev- 
nem varstvu, vzgoji in prehrani, tako dojenčkov kot predšolskih in šolskih 
otrok ne delamo nikakršnih razlik. Vendar vemo, da bodo oblike dnevnega 
varstva kaj različne glede na potrebe in materialne možnosti na posameznih 
območjih. Ta pomoč družini pa se bo morala uresničevati povsod, tudi v šolah, 
v zavodih za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, 
v vzgojno-varstvenih ustanovah in drugih oblikah otroškega varstva, v krajev- 
nih skupnostih in v občini. 

V sedanjih razmerah so v ospredju socialno-varstveni vidiki reševanja teh 
problemov, ki pa vključujejo tudi pedagoške vidike, Zal, taka materialna 
osnova in take materialne možnosti za razvoj dnevnega varstva otrok, kot jih 
trenutno imamo, ne dopuščajo, da bi pedagoške vidike upoštevali kot osnovne. 
To ne izključuje takega urejanja v prihodnosti, v sedanji fazi pa terja koordi- 
nirano delo in zavzetost za reševanje teh vprašanj. 

Ob koncu naj spregovorim še o stopnji prispevka za otroško varstvo. To je 
za dnevno varstvo in otroški dodatek zaposlenih ter prispevek za dnevno var- 
stvo tistih skupin občanov, ki ne prejemajo otroškega dodatka. Stopnja bo 
predpisana s posebnim zakonom. Menimo, da mora imeti stopnja dolgoročnejši 
značaj, ker edino tako lahko računamo z realno osnovo za programiranje 
otroškega varstva in mobilizacijo dodatnih sredstev ter z racionalno porabo 
zbranega denarja. V javni razpravi so bile zahteve po povečani prispevni 
stopnji, pa tudi po obremenitvi nekaterih drugih virov s prispevkom za otroški 
dodatek. Zlasti pri prispevni stopnji iz osebnega dohodka moramo računati, 
ne le z objektivnimi omejitvami, temveč tudi s stvarnim stanjem v naših 
skladih. Računati pa moramo tudi z možnostmi za obremenitev drugih občanov, 
zlasti kmetov. To pomeni, da moramo ostati na realnih tleh, čeprav so problemi 
tako nakopičeni, da terjajo večja družbena vlaganja. Menim pa, da stopnja ne 
bi smela biti manjša, kot je letos. 

V uvodni razpravi sem poskušala odgovoriti na stališča, ki so bila izrečena 
v javni razpravi in o razlogih, da nekaterih pri oblikovanju tega predpisa 
nismo upoštevali. 

2e iz predloga zakona je razvidno, da smo vrsto predlogov iz javne raz- 
prave upoštevali, vendar pa ostajajo nekateri zlasti tisti v zvezi z davčno po- 
litiko in družino, še vedno zelo aktualni in bomo morali z njimi računati, ko 
bomo razpravljali o teh področjih. Predlagatelj se strinja z vsemi predloženimi 
amandmaji, odklanja pa amandma k 47. členu zakona, kot sem že obrazložila. 
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Prepričana sem, da s tem predpisom ustvarjamo prve pogoje za to, da 
bosta postala predšolska vzgoja in celodnevno bivanje otrok v šoli pravica, 
slehernega našega otroka in da je ta predpis korak k uresničevanju družbene 
skrbi za otroke. 

V imenu izvršnega sveta predlagam zboru, da predloženi zakon sprejme. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Tovarišica Tomičeva, ali 
smem postaviti vprašanje. Če sem dobro razumel, izvršni svet ne sprejema 
amandmaja k 47. členu, čeprav ga je .socialno zdravstveni zbor sprejel. Vi ste 
se s stem v zvezi sklicevali na 44. člen. Ali ste se sklicevali na 44. člen v 
predloženem besedilu, ali predlagate kakšno spremembo ali dopolnitev tega 
44. člena? 

Zora Tomič: Tako kot je bil predlagan. Predlagana sprememba je 
sprejeta na socialno-zdravstvenem zboru. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ali brez omembe otrok, ki so na šo- 
lanju, tako kot je to v 44. členu? 

Zora Tomič: Izjavljam, da smo se strinjali s predlogom, ki ga je 
potem tudi izglasoval socialno-zdravstveni zbor. To je, da se ne vključi po- 
sebna alinea, ampak se da v drugo alineo dodatno besedilo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Zeli morda predstavnik 
odbora za zdravstvo in socialno politiko tudi ustno pojasniti dodatno poročilo, 
ki smo ga prejeli danes. Prosim, besedo ima tovarišica Slavka Perger. 

Slavka Perger: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko je obravnaval predlog zakona na seji 
dne 7. 12. 1967 in ste pismeno poročilo že prejeli. Na današnji seji pa je odbor 
razpravljal in sklepal o amandmajih predlagatelja ter pristojnih odborov so~ 
cialno-zdravstvenega zbora in zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slo- 
venije k predlogu zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. Zato dovolite, da preberem 
dodatno poročilo o stališčih odbora k tem amandmajem. 

Odbor se je strinjal z naslednjimi amandmaji odbora za proučevanje za- 
konskih in drugih predlogov ter začasnega odbora za varstvo otrok socialno- 
zdravstvenega zbora: 

K 9. členu: V prvem odstavku v prvi vrsti se besedi: »stopnjo prispevka« 
nadomestita z besedami: »stopnje prispevkov-«. Sprememba je potrebna, ker 
bodo za otroško varstvo določene različne stopnje prispevkov. Uveljavljeni 
bosta vsaj dve stopnji, od katerih bo ena posebej za prispevek, ki ga plačuje 
sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 

Besedilo drugega odstavka tega člena se dopolni tako, da se glasi: »osnova 
za prispevek je osebni dohodek delavca, ki je podlaga za izračun osnove za 
plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje delavcev oziroma čisti mesečni 
znesek pokojnin po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju ozi- 
roma dohodek, ki je zavarovancem osnova za zavarovanje po posebnih po- 
godbah«. Dopolnitev je potrebna, da bi se opredelila osnova v pogledu pokojnin. 

K 18. členu: Besedo 7. alinee se črta. Določba ni potrebna. 
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K 44. členu: V drugi alinei se v zadnji vrsti za besedo »delo« postavi 
vejica, besedi »ali so« pa nadomesti z besedilom »ali so roditelji na rednem 
šolanju«. Dopolnitev je potrebna, da bi se otroški dodatek priznal tudi za 
otroke, ki jih preživljajo stari starši, če so roditelji na rednem šolanju. 

Odbor se je tudi strinjal z amandmaji izvršnega sveta k 5., 6., 10. in 
11. členu, ki jih je predlagatelj predlagal 22. decembra 1967 in smo jih prejeli 
kasneje. 

Odbor se je strinjal z amandmajema, ki ju je k 6. in 11. členu predloga 
zakona na podlagi amandmajev predlagatelja z dne 22. decembra 1967 sprejela 
zakonodaj no-pravna kcmdsija Skupščine SR Slovenije in ki so razvidni iz do- 
datnega poročila te komisije. Prav tako se je odbor strinjal z amandmaji 
zakonodajno-pravne komisije k 4., 24., 26., 27., 29., 35., 38., 41., 42., 47., 51., 
52., 65. in 77. členu, ter k naslovu 10. in 11. točke tega poglavja predloga 
zakona, ki so razvidni iz poročila te komisije. 

Tovarišice in tovariši poslanci, pojasnim naj, da se je odbor strinjal z 
amandmajem zakonodajno-pravne komisije k 47. členu predloga zakona, ker 
meni, da trenutno ne gre poslabševati materialnega položaja študentov, zlasti 
še, ker gre po izjavi predstavnika izvršnega sveta za neznatna sredstva, ki bi 
bila potrebna, če se upošteva tudi poročene študente. 

Predstavnik izvršnega sveta, kot je že omenila tovariši ca Zora Tomič, se 
je strinjal z vsemi amandmaji, razen z amandmajem zakonodajno-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije k 47. členu predloga zakona in so tako ti postali 
sestavni del tega zakonskega predloga. 

Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona z amandmajem zakono- 
dajno-pravne komisije k 47. členu. Hvala lepa! 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ker omenjeni dokument ni bil pred- 
ložen, bom čisto na kratko ponovil njegovo vsebino tako, da vam bo na osnovi 
tega in gradiva, ki ste ga dobili za sejo, jasno, zakaj gre. Odbor za zdravstvo 
in socialno politiko je sprejel omenjene amandmaje, ki jih je dal začasni odbor 
za varstvo otrok socialno-zdravstvenega zbora. To je ena skupina amandmajev, 
ki so s tem, da jih je izvršni svet sprejel, postali sestavni del zakonskega 
predloga. Poleg teh so amandmaji izvršnega sveta, potem pa so še amandmaji 
zakonodajno-pravne komisije, ki so vam znani. Položaj je dokaj enostaven, 
ker se je z vsemi temi amandmaji strinjal izvršni svet. Odprto je ostalo le 
vprašanje omenjenega 47. člena. Najbrž bo smotrno, če o tem slišimo še ob- 
razložitev predstavnika zakonodajno-pravne komisije. Prosim besedo ima to- 
variš Česnik! 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Razloge, ki so navedli zakonodajno-pravno komisijo k temu stališču, vsebuje 
že njeno pismeno poročilo. Dodal bom le še razna stališča in mnenja, ki so jih 
dali posamezni člani, iz katerih pa se da sklepati, da gre pravzaprav za prin- 
cipialno vprašanje. Tu ne gre toliko za materialno vprašanje, ker so sredstva 
neznatna, ampak ima amandma takšno težo, da komisija pri tem stališču 
vztraja, kljub ponovnemu nasprotnemu stališču izvršnega sveta. 

Predvsem sodimo, da ni razlogov za spremembo sedanjega sistema, to je, 
da dobivajo otroški dodatek tudi poročeni študentje, če se redno šolajo, in 
zakonec — študent, če je drugi zakonec na odsluženju vojaškega roka, oziroma 
če je nesposoben za pridobitno delo. 
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V trenutnem stanju sodimo, da se položaj študentov ni bistveno zboljšal, 
ampak glede na prejšnja leta celo poslabšal. Zato ne bi kazalo, čeprav gre tu 
za nepomembna sredstva, in za manjše število študentov, to stanje še poslab- 
ševati. Menimo tudi, da rešitev ni sistemska, če izvršni svet sprejema amandma 
začasnega odbora glede pravice vnuka, ki ga vzdržujejo starši, medtem ko ne 
priznava pravice do otroškega dodatka staršem otroka. Ta amandma vključuje 
tiste študente, ki sklenejo zakonsko zvezo, ker bi sicer taki študentje, ki bi 
sicer imeli pravico do otroškega dodatka vse do 25. leta starosti ne imeli teh 
pravic samo zaradi tega, ker so sklenili zakonsko zvezo. 

Dalje sodimo, da je neobičajno, da ima družbeno koristno ravnanje, v tem 
primeru sklenitev zakonske zveze za posledico ukinitev določenih pravic. Zlasti 
se nam zdi, da je to neprimerno pri mladih ljudeh in pri študentih. Nelogično 
se nam zdi tudi to, kar sem že povedal, da bi uživali pravico do otroškega 
dodatka otroci študentov, če jih starši študentov vzdržujejo, ne bi pa priznali 
pravice do tega dodatka študentom, ki se jim sicer ni spremenilo premoženjsko 
stanje, sklenili pa so zakonsko zvezo. 

Prepričan sem, da je družba zainteresirana, da se odnosi med mladimi 
ljudmi čimprej uredijo, da ne nastajajo socialni problemi in da se zakonske 
zveze sklepajo tudi med mladimi ljudmi, ki niso še docela materialno pre- 
skrbljeni. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Sedaj ko imamo pojasnjena stališča 
predlagatelja in odborov oziroma komisij, ki so v obravnavi sodelovali, pre- 
hajamo na obravnavo predloga zakona. Prosim kdo se prijavlja k besedi? 
Besedo ima tovarišica Marija Ivkovič. 

Marija Ivkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Predlog zakona lahko samo podprem, ker je to le korak naprej v razvoju 
skrbi za otroka v naši družbi. Pri tem naj mimogrede povem, da spadam 
v vrsto tistih staršev, ki so sistem o reševanju otroškega varstva čakali toliko 
časa, da so jim otroci odrasli. 

Glede 19. člena pa bi kljub temu imela pomislek, čeprav se z njim stri- 
njam. V mislih imam vprašanje rejencev. Odnosi med posameznimi občinami 
niso v zvezi s tem do sedaj bili rešeni. Zaradi tega tudi omenjam to vprašanje 
z željo, da bi ga bodoča republiška skupnost otroškega varstva upoštevala. 

Poglejmo, zakaj gre. Vemo, da imamo določena področja, kjer je rejništvo 
že tradicionalno urejeno. V teh predelih so občani jemali otroke staršev, ki so 
bili zaposleni v drugih krajih. Takšen je primer Črnega grabna, kjer je ta 
tradicija stara in izhaja še iz razvoja trgovine s Trstom. V tem kraju je še 
danes rejništvo zelo razširjeno. Če imamo na nekem področju recimo 300 ali 
več otrok rejencev, večina staršev teh otrok pa je v delovnem razmerju ter 
plačuje prispevke od osebnega dohodka, tako za zdravstvo, kot za šolstvo, 
sedaj pa jih bodo plačevali tudi za varstvo, se vsi ti prispevki zbirajo v ma- 
tičnih občinah, kjer žive starši. Vendar morajo skrbeti za otroke, rejence da 
bi imeli šolstvo, socialno varstvo, zdravstveno varstvo in tako naprej, občina 
kjer žive otroci. Zato sodim, da bi moral 19. člen zavezovati, čeprav ne direktno, 
vendar vsaj indirektno republiško skupnost, ah pa posamezne skupnosti, da 
bi ta medsebojna razmerja v pogledu rejencev urejevala na podlagi pogodb. 
Do sedaj teh vprašanj nismo zadovoljivo reševali. Če pa urejamo družbeno 
skrb za otroke s posebnim zakonom, potem moramo urediti tudi to. Hvala lepa! 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Kdo še želi besedo. Kakor 
sem že prej omenil, imam vtis, da je večmesečna diskusija tega načrta pri- 
peljala do tega, da je velika enotnost v pogledu samih določil in same ideje, 
ter glede koncepta tega zakona in konkretnih določil. In če nihče več ne želi 
obravnavati to vprašanje, predlagam, da sklenemo obravnavo in preidemo na 
glasovanje. Prosim za tekst amandmaja k 47. členu, da bomo lahko o njem 
glasovali. K besedi se javlja tovarišica Zora Tomič. Prosim, izvolite. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik in tovariši poslanci, oprostite, ker 
se še enkrat javljam, k besedi, vendar se mi zdi, da sem pred tem zborom 
dolžna dati še nekatera podrobnejša obvestila in stališča v zvezi z omenjenim 
amandmajem. Zlasti pa sem dolžna odgovoriti tovarišu predstavniku zakono- 
dajno-pravne komisije glede na motive, ki so vodih zakonodajno-pravno ko- 
misijo, da je predlagala tak amandma. 

Mishm, da stališče, da ni razlogov, da spreminjamo dosedanji sistem otro- 
škega dodatka, ni sprejemljivo. Ves čas smo se pri zvezi zavzemali za to, da 
federacija omogoči republiki, da ta na svoj način in svojim razmeram primerno 
uredi to področje. To se pravi, da smo se prizadevali, da bomo ustvarili takšen 
sistem- otroškega dodatka, za katerega menimo, da nam najbolj ustreza. Mi 
smo to pooblastilo tudi dobili in zaradi tega v ničemer nismo vezani, da bi 
morali urejati to področje tako kot smio ga v preteklosti. Mislim, da zaradi 
tega navedeni argument, da ni razlogov za menjanje stanja, ne more vzdržati. 
Mi pravzaprav ustvarjamo nov sistem. Osnovna poanta tega sistema pa je 
otrok, in to tisti otrok, ki sam zase ne more skrbeti. 

Druga stvar pa je še bolj načelne narave, in sicer: zakonodajno-pravna 
komisija meni, da je treba upoštevati vsako spremembo v materialnem polo- 
žaju za pridobitev pravice do otroškega dodatka. Mi pa menimo, da je treba 
upoštevati vsako spremembo ne le v materialnem položaju upravičenca, 
ampak tudi v njegovem statusu. Upravičenost je treba ovrednotiti in presoditi 
iz vseh vidikov, ker je naš osnovni interes, kot sem že rekla, zaščititi otroka 
do 15. leta v obdobju njegove intenzivne biološke in sociološke rasti, ko ima 
družina še izredne odgovornosti in naloge, ne le v zadovoljevanju otrokovih 
potreb glede prehrane, obleke in obutve, ampak tudi glede njegove vzgoje. 

Nadalje sodimo, da ne moremo neurejenih problemov in vprašanj na 
drugih področjih, konkretno na področju štipendiranja in kreditiranja štu- 
dentov, reševati z otroškim dodatkom. Čeprav — da se razumemo — v polni 
meri razumemo težaj materialni položaj študentov. V tej situaciji je bilo 
verjetno politično zelo1 popularno, dvigniti glas v korist študentov, ki tega 
sami pač ne morejo storiti. Vendar, če bi bih dosledni, bi morah izpeljati to 
tako, da bi bila dejansko pravica do otroškega dodatka priznana samo otrokom 
do 15. leta. V tej smeri smo sedaj storili prvi korak družbeno skrb na tem 
področju, prvenstveno za otroke do 15. leta. 

Poglejmo pa, kam nas lahko zavede napačna interpretacija tega, da lahko 
samo sprememba v materialnem položaju vpliva na to pravico. Dobro vemo, 
da so bile v javni razpravi predlagane tudi drugačne rešitve. Razmislite o 
tem, ali se je kaj spremenil materialni položaj tistega otroka, ki še po 15. letu 
obiskuje osnovno šolo? Saj mu zakon o osnovni šoli vendar omogoča, da to 
opravlja do 17. leta? Ah se je kaj spremenil materialni položaj tistih, ki po 
končani osnovni šoli ne morejo dalje v uk ali v poklicno usposabljanje in na 
nek način ostajajo doma? Ai potem nista ti dve kategoriji še mnogo bolj pove- 
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zani z družinsko skupnostjo in odvisni od njenih dohodkov glede na to, da so 
jih starši dolžni vzdrževati do 18. leta in nad njimi izvršujejo tudi roditeljske 
pravice in dolžnosti? In vendar ti dve kategoriji nismo vključili med poten- 
cialne upravičence. Zato se vprašam, kje je tu principialnost? 

Nekaj pa nam bi moralo biti jasno, da gre pri osebah, ki se poročijo, za 
mnogo pomembnejše dejstvo in statusno spremembo kot bi bilo morda prej 
omenjeno materialno stanje. Gre za lastno oceno položaja, položaja svoje osebe, 
ki se kaže v tem, da ta oseba sodi, da je dovolj zrela v vseh pogledih za tako 
pomembno dejanje kot je sklenitev zakonske zveze, ne le glede pravic, ampak 
tudi glede prevzemanja polne moralne in materialne odgovornosti za sebe, za 
svojega partnerja pa tudi do potomstva. Pomen, ki ga družba pripisuje skle- 
nitvi zakonske zveze in tudi osebam, ki jo sklenejo, se kaže tudi v navidez 
drobni, vendar pa za nas zelo zanimivi pravni normi, da pridobi mladoletna 
oseba, ki sklene zakonsko zvezo, polno opravilno sposobnost in da nad njo 
preneha roditeljska pravica. To se pravi, da jo naredimo s tem polno odgovorno 
za vsa njena ravnanja. 

Naj omenim za ilustracijo še nekaj. Temeljni zakon o skrbništvu med 
drugimi razlogi za prenehanje skrbništva tudi določa, da pomeni sklenitev 
zakonske zveze, prenehanje skrbništva, čeprav v nobenem primeru — upam, 
da mi boste dali prav — ne kaže, da bi se zaradi tega karkoli spremenilo, zlasti 
ne glede materialnega stanja. To je v bistvu tisto, kar kaže na principialnost 
našega predloga, da ne moremo osebo, ki sklene zakonsko zvezo in ki jo zaradi 
tega v vseh pogledih obravnavamo kot polnovredno in polnoodgovorno izenačiti 
in enako obravnavati s tistimi, ki je ne sklenejo, čeprav so sicer v enakem 
položaju, se pa ne čutijo osebno dovolj sposobne, dovolj zrele in dovolj močne 
prevzeti nase take odgovornosti. Torej, zakonske zveze ne moremo in ne smemo 
degradirati na družbeno manj pomembno dejanje, na privatno zadevo tre- 
nutno neposredno prizadetih. 

Danes je zakonska zveza še formalna osnova, na kateri gradimo socia- 
listično družino. Zato dovolite, da vam prikličem v spomin, katera so prav- 
zaprav odličja te družine. To ni le ljubezen in enakopravnost obeh partnerjev, 
ampak je tudi visoka stopnja medsebojnega spoštovanja in medsebojne odgo- 
vornosti do tretjega. Zato menim, da očitek, ki nam je bil v teh razpravah 
pogosto izrečen, da pravzaprav na nek način spodbujamo nemoralne odnose, 
leti v prazno. V teh odnosih želimo doseči visoko stopnjo moralne odgovornosti, 
ker menimo, da 5000 dinarjev ne more biti razlog za ali proti sklenitvi za- 
konske zveze. Kajti, če je tako, je potem bolje, da se ta ne sklene, kot da 
bomo morah čez leta zdraviti posledice zakonske zveze, ki je zgrajena na 
trhlih temeljih. Očitek, glede vnukov, pa pravzaprav že načenja vprašanje, ali 
je otrok, ki pride na svet, kriv za to, da pride na svet? Ah je sam odgovoren 
za to, da se je pojavil? Kdo je pravzaprav tisti, ki je tu odgovoren? Mi kot 
družba nastopamo v tem primeru kot zaščitnik interesov tega otroka, ki sam 
ne more uveljavljati svojih pravic in se braniti pred negativnimi vplivi okohce. 

To sem torej hotela povedati zato, da bi vam bilo bolj jasno, zakaj izvršni 
svet ne sprejema omenjenega amandmaja. 

Ob koncu pa še to: Vprašala bi vas, ah ne kaže to iskanje vrzeli v sistemu 
otroškega dodatka na to, da čeprav prvič urejamo dnevno varstvo otrok, kar 
smo si dolgo vrsto let od sprejema resolucije o otroškem varstvu tako želeli, 
da se s tem znova vračamo k otroškemu dodatku kot najpomembnejši obhki 
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družbene skrbi za otroke, ko mu pravzaprav s tem na nek način dajemo pred- 
nost pred dnevnim varstvom otrok. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Na ta način sem, ne da bi 
bil hotel, ponovno odprl obravnavo in vprašam, ali hoče o tem, še kdo raz- 
pravljati? Besedo ima Radoslav Jonak. 

Radoslav Jonak: Mislim, da je zelo pomembno, da pohvalimo ini- 
ciativo in vsa dolgoletna prizadevanja vrste družbenih delavcev in organov ter 
ustanov, ki so nas pripeljali do tega, da smo končno dobili tako' pomemben 
predpis, ki ga danes sprejemamo. 

Se bolj se mi zdi pomembno in hvale vredno to, da ta predpis sprejemamo 
ravno v obdobju, ko je naša reforma v polnem teku in da s tem dokazujemo, 
da ne pritiskamo vse povprek na družbeni standard in na družbene službe, 
ampak, da smo se z reformo odločili, da gremo v določeno selekcijo vseh de- 
javnikov v tej sferi in da stimuliramo predvsem tiste' dejavnosti, ki bodo 
pospeševale nadaljnji razvoj gospodarstva. V celoti se iz teh razlogov strinjam 
s predloženim predpisom, vendar moram povedati, da se na noben način ne 
strinjam s formulacijo v 47. členu, ki pravi: »za otroke, ki sklenejo zakonsko 
zvezo, pravica do otroškega dodatka preneha«. 

Imam občutek, da je kljub temu, da je bilo danes tu večkrat pojasnjeno, 
da temu ni tako, je to vendarle napad na svobodno odločanje in sklepanje o 
zakonski zvezi in ne samo to, to je tudi napad na svobodno urejanje osebnih 
zadev. V tem primeru ne gre samo za študente, temveč kot lahko vidite iz 
amandmaja, ki ga je dala zakonodajno-pravna komisija, tudi za tiste ljudi, ki 
so trajno nezmožni za delo. 

Ne vem, kdo in s kakšno pravico lahko pri nas usmerja in odloča o tem, 
kot je bilo sedaj tu povedano, pod kakšnimi pogoji se, razen tistimi, ki so že 
določeni, lahko sklene zakonska zveza. V primeru, če bi pa izhajali iz takega 
stališča, bi morali reči: prvič, da smatramo, da polnoletnost z osemnajstimi 
leti še ni pravo obdobje za £klepanje zakonske zveze, ampak da moramo to 
dobo pomakniti na 21. leto ali pa na 25. leto. Drugič pa bi morali določiti 
materialne cenzuse in pogoje, kdaj lahko nekdo sklene zakonsko zvezo. Ker 
pa seveda ne moremo iti na tako rešitev, podpiram zaradi tega predloženi 
amandma. 

Končno se še vprašujem, s kakšno pravico lahko govorimo oziroma kakor 
izhaja iz izvajanj tovarišice Tomičeve, da so manj vredni in manj odgovorni 
tisti državljani, ki sklepajo zakonske zveze takrat, ko nimajo še urejenih ma- 
terialnih pogojev. Mislim, da takih trditev in vprašanj ne bi smeli postav- 
ljati. Zato predlagam, da se amandma sprejme. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, besedo ima tovariš Ivan Franko. 

Ivan Franko: Dovolite mi tovariši poslanci in tovarišice poslanke, da 
v zvezi z amandmajem, k 47. členu pridem še nekaj svojih misli. Hkrati pa bi 
si dovolil dcpolniti poročilo poročevalca cdfcora za zdravstvo in socialno 
varstvo, kajti menim, da odbor ni podprl amandmaja samo zaradi tega, da se 
ne bi poslabšal materialni položaj študentov, temveč tudi iz drugih razlogov, 
ki so bih tu navedeni. 
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Popolnoma razumem in podpiram intence izvršnega sveta, da se s siste- 
mom otroškega dodatka da podpora predvsem otroškemu varstvu, to se pravi 
varstvu otrok. Ne glede na to pa smatram, in na odboru je bilo prav tako tudi 
rečeno, da pri tem zakonu še vedno ne gre za popolne sistemske rešitve. Ce 
že dopuščamo, da prejema otroški dodatek oseba, ki je stara 24 in tudi 25 let, 
ki se še ni poročila, to so neporočeni študentje, potem vsekakor lahko dopu- 
ščamo določeno izjemo. Ce pa že dopuščamo neko izjemo v sistemu otroškega 
varstva in razlogi za to verjetno otstojijo, potem se vprašujem-, čemu se tako 
izjemo ne bi dopustilo tudi v primerih, ko gre za poročene študente, prejem- 
nike otroškega dodatka, posebno ko so ti v veliko težjem materialnem položaju. 
Pri tem mislim, da bi morali upoštevati tudi to, da bi s takim ukrepom bili 
prizadeti prav tisti študentje, ki so v težjem materialnem položaju, ker glede 
na cenzus prejemajo otroški dodatek samo družine z določenimi manjšimi 
dohodki. 

Pri tem se navaja kot argument, da je sklepanje zakonske zveze zavestna 
in zrela odločitev. To je teoretično res, praktično pa je žal velikokrat drugače. 
Do sklenitve zakonske zveze med mladimi ljudmi v 22., 23. in 24. letu pride 
pač velikokrat tudi, da se tako izrazim, nehote in po sili razmer. Postavlja 
se vprašanje, kakšne posledice bodo, če sprejmemo takšno zakonsko določilo. 
Bomo imeli kot posledico potem pač, da bodo ljudje, oprostite, da se tako 
izrazim, živeli v konkubinatu, da zadržijo tistih nekaj tisočakov, ki jim za vsa- 
kodnevno preživljanje tudi nekaj pomenijo. 

Iz vseh teh razlogov podpiram amandma zakonodajno-pravne komisije. 
Menim pa, da bi celoten problem bilo treba zares sistematsko rešiti tako, da 
imajo pravico na otroški dodatek zares otroci, medtem ko pa bi bili študentje 
in druge osebe deležni drugih oblik družbene pomoči. 

To so bih razlogi, ki so bili v današnji diskusiji na odboru za zdravstvo 
in socialno varstvo omenjeni in iz teh razlogov tudi podpiram amandma k 
47. členu zakonodajno-pravne komisije. Hvala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Se še kdo javlja k besedi? (Ne.) Ce ne, 
potem dokončno zaključujem obravnavo in prehajamo na glasovanje. Glede 
na deljenost mnenj v republiškem zboru odrejam poimensko glasovanje in 
prosim tovariša sekretarja, da kliče poslance. Glasovali bcmo torej o amand- 
maju zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona o skupnostih otroškega 
varstva. Amandma je na 4. strani poročila zakonodajno-pravne komisije in se 
glasi: k 47. čler.u crv gega cđsta\ka se doda le nov drugi stavek z besedilom: 

»Izjemoma pravica do otroškega dodatka ne preneha, če otrok po sklenitvi 
zakonske zveze ostane še naprej v družinski skupnosti s svojimi starši in ga ti 
preživljajo glede na to, ker se otrokov zakonec nahaja na odslužitvi obveznega 
vojaškega roka, ker se redno šola ali ker je trenutno nezmožen za delo in zato 
ne more preživljati drugega zakonca«. 

Kdor je za ta amandma, prosim, da odgovori »za«, tisti, ki je proti 
amandmaju naj odgovori »proti«, tisti, ki se hoče vzdržati, naj odgovori, da 
se vzdržuje. Prosim tovariša sekretarja, da začne z glasovanjem. 

(Fcmočnik sekretarja republiškega zbora Janez Zaje kliče nato poslance, 
ki poimensko glasujejo.) 

Prosim vas, da sedaj v smislu poslovnika še enkrat pokličete poslance, 
ki se niso udeležili tega glasovanja. 

(Pomočnik sekretarja ponovi klicanje odsotnih poslancev.) 
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S tem je glasovanje zaključeno in prosim tovariša sekretarja, da sešteje in 
da podatke. Rezultat glasovanja je: za amandma je glasovalo 59 poslancev, 
proti 34 poslancev, vzdržalo pa se je glasovanja 9 poslancev. 

Ugotavljam, da je s tem amandma k členu 47 sprejet in je tako postal 
sestavni del predloga zakona. Prehajamo na glasovanje o zakonu kot celoti. 
Mislim, da lahko pristopimo k neposrednemu glasovanju in prosim člane repu- 
bliškega zbora, ki so za ta zakon, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti temu zakonu? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor predlog zakona soglasno sprejel. 

S tem je izčrpana 5. točka dnevnega reda in prehajamo na 6. točko 
dnevnega reda, to je na predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov. 

Predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov je predložil izvršni 
svet ter dal tudi pismeno obrazložitev, ki jo imate v rokah. Za svojega pred- 
stavnika je izvršni svet določil tovariša Jožeta Božiča. 

Predlog zakona sta obravnavala odbor za delo in socialno zavarovanje in 
zakonodajno-pravna kcmisija. Poročili odbora in komisije sta vam znani, ker 
ste ju prejeli. Obveščen sem, da želi dati predstavnik izvršnega sveta, tovariš 
Jože Božič, k temu predlogu zakona oziroma k pismeni obrazložitvi še ustno 
dopolnilo, obenem pa želi obrazložiti še predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki je na dnevnem 
redu neposredno za sedaj obravnavano točko. Mislim, da ne bo imel naš zbor 
k temu nobene pripombe. Poudariti pa hočem, da bomo kljub skupni obraz- 
ložitvi obravnavah vsako točko dnevnega reda posebej. 

Prosim torej tovariša Božiča, da povzame besedo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Pred- 
loženi zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov, predstavlja v bistvu no- 
velizacijo zakona iz leta 1965. Nakopičene težave prvih let uveljavljanja zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov so se z dosedaj veljavnim zakonom še nekoliko 
povečale. V Sloveniji se le-te odražajo v višini 15 milijonov N dinarjev pri- 
manjkljajev; v finančnih težavah poslovanja zdravstvenih ustanov, ki nudijo 
usluge kmečkim zavarovancem, pa za to ne dobe rednih plačil; v rahlanju 
solidarnosti in vzajemnosti, v obstoječem krogu zavarovancev, ter javljanju 
različnih idejno-političnih dilem v samoupravnih organih, še posebej pa med 
zavarovanci. Tako stanje je narekovalo spremembe temeljnega zakona in re- 
publiškega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov. 

Temeljni zakon je bil noveliran spomladi z naslednjimi spremembami: 
Občutno se zmanjšuje regulativa države; cpušča se načelo popolnega samo- 
financiranja; republika dobiva pomembna pooblastila, da s svojimi zakoni ureja 
zdravstveno zavarovanje kmetov v smislu prilagajanja realnim možnostim 
družbe in zavarovancev; rešitve na tej osnovi pa naj prispevajo k razširjanju 
samoupravljanja, to je h krepitvi odgovornosti in pravic skupščin komunalnih 
skupnosti in zavarovancev samih. 

Sedanje rešitve v zakonu so nastale šele v drugi polovici javne razprave, 
ki je nepretrgoma trajala več kot pol leta. Frvotni osnutek zakona, ki še ni 
opredelil dovolj konkretno poglavitnih vprašanj tega zavarovanja, je bil s svo- 
jimi alternativnimi rešitvami bolj pobuda in gradivo za javno razpravo. Kljub 
temu, da ta zakon še ne prinaša dolgoročnejših sistemskih rešitev, je vsebinsko 
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tako izboljšan, da spodbuja nadaljevanje razprav o splošnem nacionalnem 
zdravstvenem varstvu v Sloveniji. Prav zaradi teh razlogov je bila tudi ra- 
zumljiva široka aktivnost organizacij SZDL, posameznih zborov, odborov in 
poslancev republiške skupščine, še posebno pa samoupravnih organov komu- 
nalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Kljub temu, da zakonski predlog še ne prinaša in ne more prinašati 
daljnosežnejših sistemskih rešitev, pa prinaša rešitve, ki so možne in spre- 
jemljive na sedanji razvojni stopnji. V predlogu zakona se določa krog zava- 
rovancev in zavarovanih oseb tako, da se omogoča zdravstveno varstvo vsem, 
ki se poklicno ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo ne glede na premoženjske 
razmere in njihov socialno-ekonomski položaj, v katerem se nahajajo. Naj- 
pomembnejša je razširitev načela samoupravljanja pri določanju obsega ravni 
in vrste zdravstvenega varstva ter stopnje in višine prispevkov za to varstvo. 
Splošni akti komunalnih skupnosti, s katerimi bodo to urejali, postanejo ori- 
ginalni pravni viri. 

Sedaj veljavni zakon izčrpno in konkretno določa pravice, ki jih zakon 
zagotavlja zavarovanim osebam v takem obsegu, da samoupravnim skupšči- 
nam pušča le malo pristojnosti, da bi obseg varstva določale glede na svoje 
potrebe in ekonomske zmogljivosti zavarovancev. Z novim zakonom bodo skup- 
ščine komunalne skupnosti, če se bodo odločile za višino prispevnih stopenj 
v sedanjem obsegu, imele na razpolago nad 20 milijonov novih dinarjev za 
samostojno določanje obsega in vrst varstva, kar doslej niso imele. 

Z zakonom je razširjeno načelo samoupravljanja glede določanja višine 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Doslej je bilo to v pristojnosti re- 
publike. Zakon tudi zavezuje lastnike kmetijskih zemljišč, ki so kot delavci 
zavarovani v delavskem zavarovanju, da svoje širše člane gospodinjskih skup- 
nosti obvezno zavarujejo v kmečko zdravstvenem zavarovanju. 

Z zakonom se uvaja republiški prispevek iz osebnega dohodka od kme- 
tijske dejavnosti v višini 8 °/0. S tem prispevkom nabrana srestva se v celoti 
odstopajo skladom za zdravstveno zavarovanje kmetov. Uvaja se poseben pri- 
spevek od zaslužka za začasna dela, ki jih kmečki zavarovanci opravijo v korist 
delovnih organizacij. Uvaja se tudi obvezna rezerva. Razširja se samostojnost 
komunalnih skupnosti pri predpisovanju izrednih prispevkov za kritje pri- 
manjkljajev. Nadalje se s poza varovan jem zagotavljajo sredstva za kritje raz- 
ličnih rizikov, kot posledica objektivnih zdravstvenih, gospodarskih in demo- 
grafskih razmer na področju posameznih komunalnih skupnosti. 

Na področju uveljavljanja zdravstvenega varstva zakon prinaša poleg bolj 
izdelanega sistema zagotovitve sredstev še dve izredno pomembni novosti. Obe 
poleg reda in večje ažurnosti o plačevanju prispevkov varujeta tudi položaj 
zdravstvenih ustanov, ki zavarovancem nudijo usluge. Do sedaj je bilo precej 
vseeno ali je zavarovanec pokril obveznosti ali ne. Po predlogu novega zakona 
pa zavarovane osebe lahko uveljavljajo pravice iz zdravstvenega zavarovanja 
šele potem, ko so bile določeno dobo predhodno zavarovane. Uvaja se torej 
predhodno zavarovanje, znano tudi v delavskem zavarovanju. Tako lahko uve- 
ljavlja zavarovana oseba pravice samo tako, da predloži zdravstvenemu zavodu 
potrjeno zdravstveno izkaznico. Ta pa je veljavna samo, če je zavarovanec 
izpolnil obveznosti do skladov ali pa da so obveznosti odpisane, znižane ali 
če je uveden postopek zaradi neizterljivosti. 

Za realizacijo tako zamišljenega sistema zdravstvenega zavarovanja pa je 
potrebna v okviru obstoječih materialnih možnosti družbena intervencija. Za- 
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enkrat je možno urediti vse temeljne institucije zdravstvenega zavarovanja 
kmetov, zlasti krog zavarovanih oseb in oseb zdravstvenega varstva le s po- 
močjo družbene intervencije, kakršno obstoječi zakon ne pozna. Te možnosti 
pa so se poslužile skoraj vse druge republike. Gre za namenski pricpevek 
v sklad prek davčnega sistema, to je za obremenitev delavcev in drugih oseb, 
ki so lastniki kmetijskih zemljišč. S tem prispevkom, bodo skupnosti kmetov 
lažje obvladovale socialno problematiko vasi in podeželja. K temu velja dodati, 
da bo tako funkcijo, to je funkcijo intervencije imela družba tudi takrat, ko 
bo uvedeno nacionalno zdravstveno varstvo, saj bo morala na en ali drug 
način participirati za tiste občane, ki so dela nezmožni, ostareli, brez pokojnin- 
skih pravic in podobno, ki sami niso sposobni v celoti ali delno plačevati redni 
prispevek za zdravstveno varstvo. Zato je kot sestavni del zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov predložen še predlog zakona o dopolnitvah zakona 
o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

Tudi za namenski prispevek so bile odločilne dosedanje izkušnje, ki ne- 
sporno opozarjajo na to, da je treba upoštevati specifičnost strukture kmečkega 
prebivalstva na Slovenskem in računati s problemi, ki vznikajo iz tega. To 
potrjuje npr. tale podatek. V letu 1966 so bih vplačani oziroma izterjani pri- 
spevki zavarovancev v višini 93,8 %. Podobno je to potekalo v letu 1965 in 
prvih devetih mesecih letošnjega leta. V danes veljavnem samofinanciranju, 
27 % zavarovancev oziroma 60 000 zavarovanih oseb, ne krije niti 6 % izdatkov, 
morali pa bi kriti 20 % izdatkov. Ta razlika ima za posledico nekaj nad 4 mi- 
lijone N dinarjev primanjkljajev letno. To po eni strani dovoljuje oceno, da 
se v teh primanjkljajih odraža vpliv socialne problematike naše vasi. Po drugi 
strani pa opozarja, da se načelo samofinanciranja v tej zvrsti zavarovanja ni 
moglo v celoti uveljaviti. Dosedanje načelo financiranja, to je samofinanci- 
ranje, ostane še vedno osnovno načelo, saj tudi po predlogu zakona 92 % 
sredstev sklada priteka iz prispevka samih zavarovancev. Razliko v višini 8-% 
pa predstavlja poseben republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske 
dejavnosti, katerega plačujejo vsi lastniki kmetijskih zemljišč, torej tudi tisti, 
ki sicer niso zavarovanci kmečkega zavarovanja, imajo pa dohodke od teh 
zemljišč. Tudi prispevek ne pomeni nove obremenitve zasebnega kmetijstva, 
pač pa delno posega v sedaj manj obremenjeni dohodek delavcev in drugih 
lastnikov kmetijskih zemljišč, ki ga dosegajo zaradi nižjih stroškov. Ti stroški 
pa niso nižji zaradi večje produktivnosti, temveč samo zato, ker je njihov 
dohodek od kmetijske dejavnosti manj obremenjen kot dohodek čistega kmeta. 

Da se načelo samofinanciranja ni moglo v celoti uveljaviti pa opozarja 
naslednji podatek: Od skupnega števila prebivalstva v Sloveniji je živelo v 
zasebnem kmetijstvu marca 1967. leta le še 25,5 % prebivalcev. Od 344 000 
zavarovanih oseb v kmečkem zavarovanju pa je kar 53 % starih nad 65 let 
oziroma otrok starih manj kot 15 let. To kaže na globok poseg socialnih, eko- 
nomskih, populacijskih in drugih sprememb v strukturo kmečkih gospodarstev 
in še posebej kmečkega prebivalstva v obdobju pospešenja industrializacije 
Slovenije. Reforma je s sprostitvijo trga in cen te procese sicer postavila v 
nove okvire, vendar socialno-ekonomskih posledic omenjenih premikov v pre- 
teklosti še ni odpravila. Ekonomska zmogljivost kmetov se je po reformi po- 
večala, vendar smo v globalu. Korist imajo zlasti tisti kmetje, ki se uspešno 
vključujejo v modernizacijo in specializacijo proizvodnje ter v tržno oziroma 
razvitejše odnose z družbeno proizvodnjo. V primerjavi z razvitimi deželami pa 
je produktivnost slovenskega kmeta še precej nizka in taka produktivnost 
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dela nedvomno vpliva na obseg in stabilnost skladov zdravstvenega zavaro- 
vanja. Zato še ni v zadostnem obsegu dosežena v tem razvoju tista celovitost 
napredka zasebnega kmečkega gospodarstva, da bi bilo že sposobno v celoti 
prevzeti vsa bremena zdravstvenega zavarovanja. To pa ne pomeni, da s pred- 
lagano družbeno intervencijo odstopamo od načela, da naj stroške svojega za- 
varovanja nosijo zavarovanci sami kot nekateri napačno razlagajo uvedbo 
družbene intervencije v kmečkem zavarovanju. Njihova bremena se bodo 
zmanjševala samo v primeru zmanjševanja obsega zdravstvenega varstva. To 
pa najbrž ni v interesu zavarovancev samih. Z ničemer se tudi ne zmanjšuje 
pomen solidarnosti in vzajemnosti kot temeljev tega zavarovanja. Prav nič se 
namreč ne zmanjšuje obveznost samih zavarovancev. Gre le za tolikšen obseg 
družbene intervencije, kot je nujna, poleg obveznosti samih zavarovancev, da 
se bo lahko uredilo položaj v kmečkem zavarovanju, ki je nastal zaradi ne- 
katerih še neobvladanih socialno-ekonemških pojavov in težav v strukturi za- 
sebnega kmetijstva. 

Danes je v Sloveniji približno 270 000 lastnikov kmetijskih zemljišč. Od 
tega 100 000 čistih kmetov in 170 000 lastnikov kmetijskih zemljišč iz vrst 
delavcev in drugih oseb. To pomeni, da je 38,3 % vseh lastnikov zemlje za- 
varovanih v kmečkem zavarovanju, 61,7 % Pa je zavarovanih v delavskem za- 
varovanju. To se pozna v različni finančni obremenitvi kmetijskih zemljišč, 
kar zadržuje integracijo zemlje na eni strani ter tolerira dodatne zaslužke in 
tudi določene špekulacije na drugi strani. Posledice so daljnosežne. Nadaljuje 
se drobljenje zemljišč, zemlja ostaja neizkoriščena, odtok mladih iz vasi je 
glede na naše možnosti zaposlitve na drugih področjih družbene dejavnosti, 
prehiter itd. V zadnjih 7 letih se je tako znižalo število nosilcev kmečkega 
zavarovanja za nad 16 000, število zavarovanih oseb pa za nad 50 000. 

To so samo nekateri vidiki socialno-ekonomske problematike kmečkih go- 
spodarstev in kmečkega prebivalstva na Slovenskem, ki predstavljajo argument 
za družbeno intervencijo pri urejanju zdravstvenega zavarovanja kmetov. Za 
določitev 8 % stopnje pa so mogli služiti za realno orientacijo primanjkljaji 
in seveda načelna predpostavka, da gre za družbeno intervencijo, ki naj po- 
maga v okviru socialnih razmer in demografske strukture k likvidnosti skladov 
kmečkega zdravstvenega zavarovanja. Večjih teženj od družbene intervencije 
predlagatelj zakona ni imel in jih ne more imeti, ker to ni namen tega zakona. 

Predlagatelj smatra, da predlagana 8% stopnja omogoča obvladovanje na- 
stalih težav zdravstvenega zavarovanja kmetov. Številne spremembe, ki jih 
prinaša ta zakon, predvsem samostojnost komunalnih skupnosti pri prilaga- 
janju obsega in vrste zdravstvenega varstva zavarovančevim zmogljivostim, 
odrejanje višine prispevne stopnje, uvajanje organiziranega uveljavljanja var- 
stva in podobno pa omogočajo komunalnim skupnostim vodenje take politike, 
da ni nobene potrebe po večji družbeni intervenciji od predlagane. Celo na- 
sprotno, povečanje te intervencije bi lahko zmanjševalo iniciativo samoupravnih 
organov in odgovornost pri takšnem urejanju zdravstvenega zavarovanja kme- 
tov, ki bo povezano z rastočo finančno ekonomsko zmogljivostjo zasebnega 
kmetijstva. 

Zakon o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks je bil že obravnavan in sprejet v obliki, v kakršni je bil pred- 
ložen s strani izvršnega sveta na seji gospodarskega zbora Skupščine SR Slo- 
venije, dne 25. tega meseca. 



52. seja 115 

Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov pa je predložen republiškemu 
zboru v besedilu, ki že zajema 20 amandmajev, tako vsebinskega kot redak- 
cijskega karakterja, ki so bili dani na seji odbora za delo in socialno politiko 
republiškega zbora, začasnega odbora za zdravstveno zavarovanje kmetov 
socialno-zdravstvenega zbora in zakonodajno-pravne komisije. 

Izvršni svet pa ni sprejel amandmaja, ki je bil na teh sejah predložen 
k 16. členu zakona. Razlogi za to so naslednji: 

Po stališču predlagatelja naj bi zavarovanci svoje obveznosti do skladov 
izpolnjevali v sorazmerju s katastrskim dohodkom oziroma z drugimi dohodki. 

Po prvem in drugem odstavku 16. člena se z republiškim zakonom, le 
deloma ureja odrejanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje kmetov in to 
samo v primeru, ko se določa prispevek v obliki pavšala, ki ne bi bil odvisen 
od katastrskega dohodka. 

Nekateri odbori republiškega zbora in socialno-zdravstvenega zbora ter 
zakonodajno-pravna komisija, so predlagali amandma, ki je bil 22. tega meseca 
sprejet na seji socialno-zdravstvenega zbora k 16. členu, z utemeljitvijo, češ 
da je besedilo prvega in drugega odstavka tega člena v nasprotju z določbo 
temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki določa, da višino 
in način odmerjanja prispevka določa komunalna skupnost zdravstvenega za- 
varovanja kmetov. Predlagatelj zakona pa je smatral, da bi bilo zelo eno- 
stransko, če bi razlagah to določbo temeljnega zakona v tem smislu, da re- 
publikam onemogoča kakršnokoli usmerjanje in kakršnokoli pravno urejanje 
vprašanj, ki se nanašajo na prispevek zavarovancev. Odrekanje takih pristoj- 
nosti republikam bi bilo po našem mnenju v nasprotju s koncepcijo samega 
temeljnega zakona, ki izrecno predpisuje, da republika določa osnove financi- 
ranja kmečkega zdravstvenega zavarovanja. 

V primeru zdravstvenega zavarovanja kmetov zvezna ustava v četrtem 
odstavku 38. člena ne predvideva obhgatnega enotnega zveznega sistema, tako 
kot je z ustavo predvidena ureditev socialnega zavarovanja delavcev. Pred- 
videva namreč le, da se vpelje sistem zdravstvenega zavarovanja kmetov z 
zakonom, torej lahko tudi v celoti z republiškim, zakonom, če bi ne bilo 
temeljnega zakona. Zato se zvezni zakon tudi omejuje res samo na načela 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, vsa druga vprašanja sistema pa ureja tako 
na podlagi ustave, kot na podlagi poblastil v samem temeljnem zakonu re- 
publike, ki jih celo mora tako urediti, da se zdravstveno zavarovanje kmetov 
v republiki prilagodi realnim možnostim in stopnji razvoja. 

Ker temeljni zakon ureja le najsplošnejša načelna vprašanja, mora repu- 
blika izpeljati osnovne norme zveznega zakona. Ce pa mora republika s svojimi 
predpisi zagotoviti principe vzajemnosti in solidarnosti, potem republiški zakon 
ne more mimo vključitve tistih osnov financiranja, s katerimi se zagotavlja 
solidarnost in vzajemnost, kamor spada odločitev ali mora biti prispevek v 
sorazmerju z dohodki oziroma ah je lahko tudi neodvisen od dohodka. 

Po ustavi pripada republikam poglavitna funkcija, da urejajo družbene 
odnose in usmerjajo razvoj gospodarskih in družbenih služb in odločajo pri 
uresničevanju samoupravljanja v vseh vprašanjih, ki so skupnega pomena. 
Takšno vprašanje skupnega pomena je prav gotovo sorazmerna porazdelitev 
bremen zdravstvenega zavarovanja kmetov, kot ustreza premoženjskim raz- 
meram posameznih zavarovancev. Zagotovitev tega načela je bistvenega po- 
mena tudi za to, da bi z zakonom vpeljana družbena intervencija dosegla svoj 
smoter in prispevala k temu, da bodo zdravstvenega zavarovanja deležni vsi 
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sloji kmečkega prebivalstva, ne da bi bila zaradi tega prizadeta raven zdrav- 
stvenega varstva niti likvidnost skladov. Smatrali smo, da bi moralo biti to 
tudi v interesu samoupravnih skupnosti kmetov, saj je bilo tudi sodelovanje 
republike pri uvedbi 8 % davka za ta sklad izrecna želja samih skupnosti. 
Če te intervencije ne bi bilo, bi te skupnosti vztrajale pri določanju cenzusa, 
po katerem bi se določalo, kdo ima sploh pravico biti zavarovanec zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov, oziroma po katerem bi izpadel vsak, ki ne more 
nositi v celoti vseh bremen po principu samofinanciranja. To so bili ekonomsko 
politični in pravni razlogi, ki so vodih izvršni svet k stališču kot je izraženo 
v 16. členu predloga zakona. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. .Kot je tovariš Božič že 
opozoril, imate pred seboj ne samo prvotni tekst zakona od 22. 11., ampak 
tudi prečiščeno besedilo datirano z 12. 12., kjer so upoštevani že tudi amand- 
maji. Pred seboj imate tudi dodatno poročilo odbora za delo in socialno zava- 
rovanje. Želi odbor za delo in socialno zavarovanje dodatno k temu pismenemu 
poročilu dati še ustno poročilo? (Ne.) Hvala. Prehajamo na obravnavo predloga 
zakona, ki je pred nami. Besedo ima Janez Zampa. 

Janez Zampa: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja kmetov bodo globoko zaskrb- 
ljeni, če predlagani zakon ne bo sprejet. To pa, kot ste slišali poročilo tovariša 
Božiča, iz razloga, ker so nekako v kritičnem stanju skladi zdravstvenega 
zavarovanja kmetov. To se pravi, da predlagani zakon izhaja samo iz potreb 
po zagotavljanju sredstev za zdravstveno varstvo socialno in ekonomsko šibkih 
kmetov v naši republiki. Seveda ti ljudje sami iz lastnih osebnih dohodkov 
niso v stanju toliko prispevati v sklade zdravstvenega varstva, kohkor so 
potrebe po sredstvih. Na drugi strani pa izhaja iz podatkov, ki jih menda 
ni potrebno posebej navajati, ker ste jih slišali, starostna struktura zavaro- 
vancev kmečkega zavarovanja. Zato je nujno, da se dodajo še druga sredstva 
za te socialno in ekonomsko šibke zavarovance v naši republiki. 

Ce bo predlagani zakon v takem besedilu sprejet v tem zboru kot je bil 
sprejet v socialno-zdravstvenem zboru in gospodarskem zboru, potem bosta 
dosežena dva pomembna uspeha. Prvič, kot je že bilo omenjeno bodo zagotov- 
ljena sredstva za kritje primanjkljajev za ekonomsko šibke, in drugič političen 
uspeh. To pa iz razloga, ker so o predlaganem zakonu razpravljali kmetje zava- 
rovanci na terenu prek Socialistične zveze in na zborih volivcev in si ga želeli 
v takšni obliki, kot je predlagan. S tem se uresničuje to, da družba ponudi 
tisto, kar si dejansko slovenski kmet želi, v zvezi s svojimi zdravstvenimi 
potrebami. 

Prosil bi vas, da sprejmete ta zakon, na drugi strani pa poudarjam, da 
naj ne bi s tem ugasnila zelena luč za nadaljnje razvijanje zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov v naši republiki. Vse bolj padajo namreč očitki na samoupravne 
organe, češ mi smo ravno tako sodelovali v boju za obnovo in izgradnjo naše 
domovine, kot vsi drugi občani, ki se ukvarjajo z drugimi poklici in so sedaj 
popolno zdravstveno in celo starostno zavarovani; mi, ki nas je okoh 344 000, 
smo pa ostali zapostavljeni. 

Dejstvo je, da so prvotno zdravstveni oziroma samoupravni organi pred- 
lagali, da se ugotovi status kmeta, kdo je in kdo ni kmet. To bi bil velik polom 
in zato smo se strinjali z rešitvijo, kot je predlagana v zakonu. Če pa hočemo 
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nadaljevati tako, kot sem že omenil, da gori zelena luč naprej, potem bo pre- 
malo samo to, da se dela na razvoju zdravstvenega varstva slovenskega kmeta, 
ampak bo kot prvo treba dvigniti kmetijsko proizvodnjo. Oprostite, da se malo 
oddaljim od predmeta razprave, ampak to je osnovni element, da se bo lahko 
slovenski kmet zdravstveno nadalje zavaroval, in končno tudi starostno, da bo 
postal tako enakopraven član naše socialistične družbe. Ta pot se sicer hvale- 
vredno razvija, če pomislimo, da smo 1960. leta komaj zavarovali slovenskega 
kmeta in s tem postavili prvi steber, drugega smo postavili leta 1966 z dopol- 
nitvijo zakona, s tem tretjim zakonom smo pa napravili še večji korak, da 
zaščitimo socialno in ekonomsko šibkega slovenskega kmeta. K temu pa sodi, 
da se ne bi ustavili tudi pred četrto stopnjo, da bo slovenski kmet čimprej 
v celoti zavarovan. 

Če se povernem k temu, da je nujno ekonomsko stabilizirati slovenskega 
kmeta, vas tovariši poslanci opozarjam, da resno razmislite, saj je bilo z gospo- 
darsko reformo ustvarjeno za to precej možnosti. Na žalost pa so se naše 
zadruge in obrati za kooperacijo usmerili v trgovino, ne pa v pospeševanje 
kmetijske proizvodnje. Zato menijo kmetje, da je nujno, da se pri upravnih 
organih formira telo, ki bo imelo nalogo sprožiti oziroma organizirati pospe- 
ševanje kmetijske proizvodnje. Pri tem se zavedamo, da so pogoji na posa- 
meznih območjih v republiki tako različni, da jih sploh ni mogoče izenačevati. 
To pomeni, da je treba najti več usmeritev in poti, po katerih naj bi se čimprej 
dvignila naša kmetijska proizvodnja. Ko se bo začela dejansko povečevati kme- 
tijska proizvodnja, takrat tudi lahko računamo na močnejše zdravstveno var- 
stvo. Da to sedaj ni mogoče, je razumljivo, je pa res, da je to v prihodnje 
mogoče. Po gospodarski reformi se opaža, da tiste družbene organizacije, ki so 
gospodarsko reformo pravilno razumele, lahko že pokažejo konkretno vidne 
uspehe, medtem pa pri tistih družbenih organizacijah, ki so stvari nekako pre- 
pustile same sebi, nastopajo resne težave. 

Tovarišice in tovariši poslanci, ker smo na zadnji stopnici tega leta in 
na pragu novega leta, se v imenu skupščine zdravstvenega zavarovanja kmetov 
iskreno zahvaljujem Skupščini SR Slovenije za sodelovanje in želim v novem 
letu obilo uspehov. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala tovariš Žampa. Uvodoma nisem 
omenil, da je tovariš Žampa predstavnik republiške skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov. Kot tak se je tudi udeležil naše obravnave. Zeli še kdo 
besedo? Prosim. Besedo ima tovariš inž. Slavko Jakofčič, 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovarišice in tovariši. Kot poročevalec od- 
bora za delo in socialno zavarovanje bi hotel reči nekaj besed v zvezi z 
amandmaji. 

Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora in začasni odbor 
za zavarovanje kmetov socialno-zdravstvenega zbora sta temeljito razpravljala 
o predloženih amandmajih. Menila sta, da amandmaji bolj ustrezajo današ- 
njim razmeram predvsem v pogledu samoupravljanja, da v veliko večji meri 
pospešujejo samoupravne odločitve tistih, ki bodo sami zbirali sredstva in dolo- 
čali namene, za katere se ta sredstva trosijo. Nadalje predlagana rešitev v 
amandmajih veliko bolj ustreza intenciji temeljnega zakona. Na odborih je bilo 
poudarjeno, da so se tudi naši republiški upravni organi ob sprejemanju 
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temeljnega zakona zavzemali za takšne rešitve v temeljnem zakonu in me 
zato čudi, da smo sedaj menjali svoje stališče. 

Poleg tega sta omenjena odbora menila, da kaže stvari reševati veliko bolj 
v tem smislu, da se zagotovijo sredstva za predpisane pravice. V zakonu se 
predpisuje določene pravice, ki zahtevajo določen obseg sredstev, zavarovanci 
pa o teh pravicah ne bodo mogli sami odločati. Zato je prav, da se skuša iti 
v smeri zagotavljanja sredstev na enak način za te predpisane pravice. Za 
tiste pravice, ki si jih bodo kmetje sami določili, pa je prav, da si sami določijo 
tudi sredstva in način, na kakšen jih bodo vplačali. Samo toliko. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Se želi še kdo udeležiti raz- 
prave? Prosim, besedo ima tovarišica Tomičeva. 

Zora Tomič: Dovolite mi, da nadaljujem uvodne misli tovariša Božiča 
in da pravzaprav na nek način odgovorim na vprašanje, ki se vam prav gotovo 
glede na amandmaje postavlja v zvezi z razliko med stališči izvršnega sveta 
in pa skupščinskimi organi. Zato bi želela, preden dam konkreten odgovor, 
nekoliko razpravljati o bistvu tega spornega 16. člena. 

Dejstvo je, da 16. člen na nek način omejuje pravice skupščin zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov pri določanju višine in vrste prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje. To pomeni, da morajo te skupščine pri predpisovanju pri- 
spevka, tako na katastrski dohodek, kakor tudi pri pavšalu na zavarovanca 
oziroma tako imenovani glavarini, upoštevati neko razmerje. Naš predlog je, 
da naj ne bi pavšalni znesek, to je glavarina, znašala več kot 20 % skupno pla- 
niranega dohodka sklada. 

Ob tem se postavlja vprašanje, ali je to, kar je bilo v zadnjih razpravah 
pogosto izrečeno, dejansko omejevanje samoupravnosti kmetijskih zavarovan- 
cev in ali je to v nekem smislu tudi kršitev temeljnega zakona o zdravstvenem 
zavarovanju kmetov. Ta vprašanja imajo dva vidika. Na eni strani je ustavni, 
pravno-zakonodajni vidik, na drugi strani pa je socialno-politični vidik in 
najbrž se le po pomenu, ki ga, če tako rečem, ena in druga stran pripisuje 
temu vidiku, na nek način razlikujemo. Izvršni svet, ki je o tem predlogu 
poglobljeno razpravljal, je dal v tej fazi večjo težo socialno-političnemu vidiku, 
pri tem pa je, moram povedati, prav tako upošteval tudi pravno-zakonodajne 
vidike. 

Lahko pa se postavi vprašanje tudi drugače. Ali gre za omejevanje samo- 
upravnosti kmetijskega zavarovanja oziroma bolj konkretno, ali morda ne gre 
za nezaupanje temu samoupravljanju? Moram takoj reči, da v nobenem pri- 
meru ne gre za nezaupanje nasploh, temveč gre bolj za realno presojo stanja 
in posledic. Ko ste brali predlog zakona, ste prav gotovo tudi sami ugotovili — 
tovariš Božič vam je uvodoma te stvari nekoliko osvežil — da s tem zakonom 
izrekamo veliko zaupanje tem skupnostim, saj jim v celoti prepuščamo ure- 
janje obsega in ravni zdravstvenega varstva tako, kot ustreza njihovim ma- 
terialnim možnostim in da je pravzaprav izjema le omejitev glede razmerja 
med pavšalom — glavarino — in dohodki sklada. S tem zakonom pa odpiramo 
tudi nadaljnje možnosti za obremenjevanje tistih, ki se jim davek ne odmerja 
od katastrskega dohodka. 

Prav gotovo je, da ta zakon daje večje pravice skupnostim zdravstvenega 
zavarovanja kmetov, kot jih je dajal prejšnji zakon. Mislim pa, da ste lahko iz 
predloga zakona ugotovili, da gre tudi za resno družbeno intervencijo pri sani- 
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ranju skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki jo je tudi tovariš pred- 
sednik te skupnosti prej že ugodno ocenil. Da gre nadalje za trdnejše finančne 
temelje, ki naj bi jih oblikovali na osnovi 8% prispevka od zemljišč tudi ne- 
kmetov. Ali se potem ne postavlja vprašanje, in to zelo delikatno vprašanje, 
z ustavno, zakoncdajno-pravnega vidika, ali je taka naša odločitev pravilna, 
ker jo predvsem utemeljujemo s socialno-političnimi vidiki. Ta odločitev je 
bila povsod sprejeta in ni bila nikjer postavljena kot sporna in mislim, da je 
tudi v tej odločitvi bila na nek način upoštevana samoupravnost in pa interes 
kmečkih proizvajalcev, da se jim dejansko zagotove realne možnosti za ures- 
ničevanje tega zavarovanja. 

S tistim najbolj spornim delom glede razmerja med višino prispevkov od 
katastrskega dohodka in pavšalnega prispevka na zavarovanca pa je drugače. 
Predlog za tako omejitev se ni rodil v prerazgretih glavah, temveč je bolj plod 
naših razmišljanj o statusu kmeta, pri čemer je skupnost zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov videla le dve rešitvi: ah naj se zoži krog zavarovancev na tiste, 
ki zmorejo to zavarovanje, ali pa naj družba prispeva tudi dodatna denarna 
sredstva. Kaj bi to pomenilo? Vsaka zožitev kroga zavarovancev bi pomenila 
zožiti ta krog na plačila zmožne kmete, to se pravi, da bi izgubilo pravioo okoli 
26% zavarovancev. Moram reči, da skupnost ni šla na zmanjševanje obsega 
pravic iz zdravstvenega zavarovanja, temveč je ubrala drugo pot. Kaj nam 
kaže tako zoževanje, ki bi lahko nastalo? Kaže, da je to pravzaprav v velikem 
nasprotju z našo politko socialnega zavarovanja, ki ne izhaja iz individualnega 
zavarovalstva, temveč iz dejanske solidarnosti prizadetih, kar pomeni, da ne 
glede na to, koliko more in mora kdo prispevati v te sklade, ima vsaj formalno 
enake pravice. Na tem načelu temelji tudi naš zakon in njegov sistem moramo 
pravzaprav šele polno afirmirati. Ta prizadevanja, se mi zdi, da kažejo, da 
vendarle potekajo na vasi določeni družbeni procesi, v katere se ne kaže na 
administrativen način vključevati in s pravnim predpisom ustvarjati neke nove 
kategorije. 

No in če konkretno odgovorim na zastavljeno vprašanje. Temeljni zakon o 
zdravstvenem zavarovanju kmetov v pravno formalnem pogledu ni jasen, dokaz 
za to so različna mnenja in interpretacije določil tega zakona s strani najemi- 
nentnejših predstavnikov s področja prava v republiki. Glede na to, da dejansko 
med nami ni vsebinskih razlik v tretiranju tega področja, da je socialno- 
zdravstveni zbor sprejel ta zakon z amandmajem, ki je bil predložen, sprejema 
tudi izvršni svet ta amandma in priporoča vam poslancem, da ga tudi sprejmete. 

Izvršni svet pa meni, da je potrebno, da ob tej priložnosti pove, da ko- 
likor se skupščine kmečkega zavarovanja ne bi držale duha in vsebinskih stališč 
tega zakona, zlasti pa principa solidarnosti in če bi večino prispevka prevrgle 
na glavarino, bo predlagal dopolnitev temeljnega zakona v tem smislu, da naša 
vsebinsko pravilna socialno-politična stališča dobijo tudi ustrezno pravno 
osnovo. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Mislim, da sem dobro razu- 
mel, da je s tem proceduralna situacija izredno poenostavljena s tem, da je 
spor v zvezi z amandmajem k členu 16 odpadel. Glede na to mislim, da lahko 
pristopimo k enostavni obliki glasovanja, razen, če ni še kdo, ki bi se želel 
oglasiti k besedi. (Ne javi se nihče.) Ce ni, potem zapiram obravnavo in pre- 
hajam h glasovanju. Prosim tiste člane republiškega zbora, ki so za predlagani 
zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov, da dvignejo roko. (Vsi poslanci 
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dvignejo roko.) Je kdo proti temu zakonu? (Nihče.) Se hoče kdo vzdržati? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov v republi- 
škem zboru soglasno sprejet. 

Tovariši in tovarišice, imamo še nekaj točk dnevnega reda, ker pa sem 
prepričan, da bi hoteli gotovo vsi sveži zasledovati diskusijo, ki se bo razvila, 
pretrgavam sejo in napovedujem nadaljevanje ob 15. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 13.50 in se je nadaljevala ob 15.05.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišice in tovariši, nadaljujemo z da- 
našnjo sejo in prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je na predlog 
zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks. 

Ze dopoldne sem vas obvestil, da je pri tem zakonu, ki ga je predložil 
izvršni svet, predstavnik Jože Božič, ki je, kot ste slišali, zajel v ekspozeju 
k predhodni točki, tudi to vprašanje. 

Predlog zakona so obravnavali v republiškem zboru odbora za družbeni 
plan, finance in proračun, v gospodarskem zboru pa občasni odbor za gospo- 
darsko programiranje in finance. Predlog zakona je obravnavala tudi zakono- 
dajno-pravna komisija. Poročila so vam tila predložena in jih imate v rokah. 

Obveščeni ste tudi, da je predložil k predlogu zakona amandma poslanec 
inž. Slavko Jakofčič. Ta amandma je obravnaval odbor za družbeni plan, finance 
in proračun in se s takim amandmajem ni strinjal. Niso se izjavili o amand- 
maju še predstavnik zakonodajno-pravne komisije in predstavnik izvršnega 
sveta. Obvestiti vas moram, da je ta zakon gospodarski zbor sprejel brez 
amandmaja. 

S temi uvodnimi pojasnili lahko preidemo k obravnavi. Predstavnik izvrš- 
nega sveta je že govoril, zato vprašam poročevalca odbora za družbeni plan in 
finance in proračun, če želi še kaj dodati k pismenemu poročilu. (Ne želi.) 
Zeli morda govoriti predstavnik zakonodajno-pravne komisije. (Ne.) Hvala. 
Zeli morda besedo tovariš Jakofčič. Prosim besedo ima inž. Slavko Jakofčič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši, 
najprej bi pripomnil, da me čudi, da so poslanci amandma dobili šele danes 
na seji. Amandma sem predložil pred desetimi dnevi in mislim, da bi bil 
poslancem lahko pravočasno posredovan, ker bi v tem primeru laže zavzemali 
stališče. 

Kakor sem že pri prejšnji točki, ko smo razpravljali o zakonu o kmečkem 
zavarovanju, rekel, sta se odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega 
zbora in začasni odbor socialno-zdravstvenega zbora zavzela za višjo stopnjo, 
predvsem zaradi tega, ker je razprava na terenu zastopala stališče, da je treba 
iskati izenačitev pogojev gospodarjenja vseh, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. 
Nekoliko čudno je morda slišati, da predstavlja večja stopnja obremenitve 
lahko razbremenitev. Ker sem. opazil v razgovoru s posameznimi tovariši, da 
jim to ni jasno, bi hotel najprej to obrazložiti, ker predstavlja običajno večja 
stopnja prispevka večjo obremenitev. V tem primeru je drugače. Ze stopnja 
8% se uvaja zato, da bi se razbremenila večina tistih, za katere se uvaja; 
povečana stopnja od 8 na 10 % pa predstavlja prav zato nadaljnjo razbremenitev 



52. seja 121 

kmečkih zavarovancev. Pri stopnji 8 ali 10 % ne gre za vprašanje ocene spo- 
sobnosti kmetov. Nekateri, zlasti tisti, ki zagovarjajo 8%, trdijo, da so kmetje 
sposobni to plačati in da večja družbena intervencija ni potrebna. Menim, da 
si bodo, kolikor so sposobni plačati več, sami lahko razširili pravice zavaro- 
vanja. Vendar pa mislim, da ne smemo mimo tega, da bodo kmetje plačali 
v naslednjih nekaj letih dodatne prispevke za primanjkljaje iz prejšnjih let, 
kar bo predstavljalo dodatno obremenitev in to samo za kmete zavarovance. 

Ne bi govoril o socialni strukturi. O tej je že govoril sekretar tovariš Božič, 
navedena je tudi v poročilih odborov in v obrazložitvi mojega amandmaja 
je omenjena. 

Mogoče, da ne bom predolgovezen, ne vem ah naj se zahvalim ah grajam 
tiskarskega škrata pri Delu, ki upam da ni imelo nekih širših ambicij. O tiskar- 
skem, škratu govorim zato, ker gospodarski zbor o mojem amandmaju ni raz- 
pravljal, ker mu ni bil predložen. Predložen pa mu menda ni bil zato, ker so 
skušali izkoristiti še zadnjo možnost, da delajo po starem poslovniku. Zato 
ne gre jemati stvari tako, kot da je gospodarski zbor zavrnil amandma, kot se 
je to dalo razumeti iz poročila v časopisu in kot je bilo tudi danes tukaj 
nakazano. Zbor amandmaja torej ni mogel ne sprejeti in tudi ne odkloniti 
ker mu preprosto ni bil predložen. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Jakofčič, glede razpošiljanja 
amandmaja poslancem sem obveščen, da je skupščinska pisarna ravnala v tem 
primeru tako kot vedno doslej. Do sedaj ni bilo v navadi, da se amandma, ki 
pride pred zasedanjem zbora v skupščino, prej pošilja poslancem. Mislim, da 
je treba o tej praksi razmisliti in videti ali je opravičena ali ne. Razlog, ki si 
ga navedel, je tehten in govori za to, da bi morali poslanci amandmaje dobiti 
čimprej. Glede predloženega amandmaja pa hočem ugotoviti, da ni bilo nobene 
diskriminacije, oziroma kršenja dosedanjih navad, ampak je bil postopek tak, 
kot je bil do sedaj v navadi. 

2. Obravnava amandmaja v gospodarskem zboru je stvar, o kateri nisem 
kompetenten govoriti, ker ne odgovarjam za gospodarski zbor. Obveščen pa 
sem, da je gospodarski zbor imel ta amandma, da pa ni o njem razpravljal. 
Zakaj ni, tega bi jaz ne mogel povedati. Hočem pa na vsak način konstatirati, 
da s tem, ko sem omenil, da gospodarski zbor ni obravnaval amandmaja, 
nisem hotel povedati nič drugega, kot te besede povedo. Jaz nisem rekel, da 
ga je zbor odbil oziroma, da o njem ni hotel razpravljati. Po tem pojasnilu bi 
prosil predstavnika izvršnega sveta, tovariša Božiča, da pove, kakšno stališče 
ima do tega amandmaja. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Ze 
pod prejšnjo točko sem obrazložil stališče predlagatelja zakona glede zakona 
o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in 
taks. Za stopnjo v višini 8 % so določeni razlogi na eni strani v samih izho- 
diščih zakona, na drugi strani, pa gre za same ambicije, ki smo jih imeli pri 
vključevanju te vrste plačnikov za kmečko zdravstveno zavarovanje pri za- 
snovi zakona. Zato vztrajamo v imenu predlagatelja pri prejšnjem predlogu, 
to je stopnji v višini 8 %• Vztrajam pa tudi pri danih obrazložitvah. Morda 
bi rekel še to, da smo imeli dvojno izhodišče pri določitvi te stopnje po pred- 
logu zakona. Prvič primanjkljaje, ki so kronično nastajali v treh letih in to 
v višini 4 milijone N dinarjev; pri 8% stopnji je dotok sredstev še nekoliko 
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večji. Drugič, vsako nadaljnje povečanje te stopnje bi pomenilo globok poseg 
v sistemske ekonomsko-politične, tudi davčne rešitve, ki obstojajo danes v od- 
nosih na vasi. Danes tudi nismo v stopnji oceniti, kako bi se posledice pove- 
čevanja in posega v obremenitev delavca-kmeta odrazile na bodočem položaju. 
Razlika med obremenitvijo katastrskega dohodka kmeta in drugih lastnikov 
zemljišč, to je delavcev, znaša približno 16%, vendar to ne pomeni, da je to 
čista produktivna razlika, za katero bi lahko dvigali sedaj obremenitev delav- 
cev, češ da bi to pomenilo ekonomsko izenačevanje različnih proizvajalcev na 
vasi oziroma različnih kmečkih gospodarstev in njihovih obremenitev. Sma- 
tramo, da je 8 % z& enkrat verjetno zgornja meja, ki brez podrobnejših 
dogovorov in specifikacije te obremenitve po posameznih komunalnih skup- 
nostih ne bi mogli garantirati, da to ne bi imelo večjih posledic. Namreč od 
170 000 lastnikov zemljišč jih že odpade 90 000 zaradi tega, ker sploh niso 
obremenjeni z davkom, ki se odmerja od katastrskega dohodka, ker spadajo 
med tiste vrste lastnikov zemljišč, ki so po občinskih odlokih oproščeni plače- 
vanja davka. Od 80 000, ki smo jih za to upoštevali v izračunih, pa je zopet 
skoraj 2/3 takih, katerih katastrski dohodek je 800 N din, kar brez dvoma 
pomeni, da to ni posebno močna skupina; preostalo tretjino pa tvorijo tisti 
delavci kmetje, ki imajo višji katastrski dohodek. Tako bi verjetno poseg 
z večjo obremenitvijo kmetov-delavcev pomenil določene nove težave. Moram 
še omeniti, da je takega mnenja tudi pristojni odbor republiškega zbora, ki 
navaja v poročilu, da bi povečanje stopnje tudi pomenilo verjetno nadaljnje 
težave pri davčnih obremenitvah posameznih kategorij lastnikov kmetijskih 
zemljišč. 

Rekel bi še, da smo smatrali, da bi ne smel pomeniti novi zakon o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov usmeritev v smislu fiskalnega obdavčevanja, ker 
je treba v maksimalni meri zadržati princip samofinanciranja; družbena inter- 
vencija pa naj se dejansko zadrži samo v toliko, da se v treh letih nabrane kro- 
nične primanjkljaje odpravi. Če bi pa postalo drugo stališče vodilo, bi to lahko 
destimulativno delovalo na samo skupnost kmetov, da se sami s svojimi močmi 
in s svojim ekonomskim razvojem ne prebijejo do tega, da pokrivajo svoje 
obveznosti. 

Na koncu bi še rekel, da naše izhodišče zakona ni bilo v tem, da bi s tem 
dodatkom omogočili razbremenitev sedanjih zavarovancev v plačevanju in da 
bi celo šli na ta račun v povečanje obsega pravic. Mi smo ostali v izhodiščih 
pri tem, da se obseg pravic ne poveča v sedanji ekonomski situaciji, ki so jo 
pokazale analize na vasi, in da se tudi na ta račun obveznosti samih zavaro- 
vancev ne zmanjšujejo, temveč ostanejo v tem okviru kot je to določal obstoječi 
zakon. S samo družbeno intervencijo pa se uravnava in omogoči, da ostane 
sklad stabilen pri sedanjem obsegu pravic in obveznosti zavarovancev. Zaradi 
teh razlogov seveda tudi vztrajamo na tem, da bi ne bila prispevna stopnja višja 
od 8%. 

Fredsednik dr. Joža Vilfan: Hvala! Po pojasnilih enih in drugih 
stališč odpiram obravnavo. Kdo se javlja k besedi? (Nihče.) Ce se nihče ne 
javlja k besedi, zapiram obravnavo in prehajam na glasovanje. Glasovali bomo 
najprej o amandmaju tovariša Slavka Jakofčiča. Ta je bil razmnožen in se glasi: 

Spremeni naj se drugi odstavek 2. člena zakona tako, da se glasi: »Repu- 
bliški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se plačuje po 
stopnji 10 %.« 
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Prosim tiste poslance, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. (17 poslan- 
cev je za predlog.) Hvala lepa. Kdo je proti temu predlogu? (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala lepa. Se je kdo hotel vzdržati? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je republiški zbor z večino glasov zavrnil predlog amand- 
maja Slavka Jakofčiča. 

Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. Prosim poslance republiškega 
zbora, ki so za zakon, da dvignejo roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je 
kdo proti temu zakonu? (Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? (1 poslanec.) 

Ugotavljam, da je republiški predlog zakona o uvedbi in stopnjah repu- 
bliških prispevkov, davkov in taks sprejel z večino glasov. 

S tem smo izčrpali to točko dnevnega reda. 

Frehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o ustanovitvi zavoda za usposabljanje mladine v Črni na Koroškem. 

Predlagatelj tega zakona je izvršni svet, ki je obrazložitev zakona pred- 
ložil v pismeni obliki. Predstavnik izvršnega sveta je tovarišica Majda Gaspari. 
Predlog zakona sta obravnavala odbor za zdravstvo in socialno politiko repu- 
bliškega zbora in zakonodajno-pravna komisija, ki sta zboru pismeno poročala. 
Ali želi tovarišica Majda Gaspari še ustno pojasniti zakon? (Ne.) Hvala lepa. 
Želita odbor ali komisija dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Ne želita. Hvala. 

Prehajamo na obravnavo tega predloga zakona in vprašam, ali kdo želi 
razpravljati? (Ne javi se nihče.) Če ne, potem obravnavo zapiram in prehajamo 
na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za predlog zakona, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Ali je kdo proti temu pred- 
logu zakona? (Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? (Nihče.) Ugotavljam, da je 
predlog zakona o ustanovitvi zavoda za usposabljanje mladine v Črni na 
Koroškem republiški zbor soglasno sprejel. 

Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, to je na predlog odloka 
o finančnem programu za financiranje preureditve bolnišničnega objekta v Črni 
za zavod za usposabljanje mladine v Črni na Koroškem. 

Ta predlog je zvezan s predhodnim zakonom in je tudi v tem primeru 
predlagatelj izvršni svet, čigar pismeno obrazložitev ste prejeli. Tudi v tem 
primeru je predstavnica izvršnega sveta tovarišica Majda Gaspari. Predlog 
sta obravnavala odbora za družbeni plan, finance in proračun in zakonodajno- 
pravna komisija, katerih poročili ste prejeli. Zeli kdo dopolniti omenjeni po- 
ročili? (Ne.) Odpiram obravnavo o tem predlogu odloka. Vidim, da se nihče ne 
javlja, zato sklepam, da ni potrebe po obravnavi in zapiram razpravo. Pre- 
hajam na glasovanje o tem odloku. Prosim člane republiškega zbora, ki so za 
predlog odloka, kakor je bil predložen, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o finančnem programu za financiranje preureditve 
bolnišničnega objekta v Črni za zavod za usposabljanje mladine v Črni na 
Koroškem soglasno sprejet. 

Prehajamo na 10. t o č k o dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o pravicah funkcionarjev in drugih delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni 
v organih federacije. 

Predlagatelj zakona je tudi v tem primeru izvršni svet, ki je dal tudi pis- 
meno obrazložitev. Predstavnik izvršnega sveta je tovariš Viktor Repič. 
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Predlog zakona sta obravnavala odbor za organizacijsko-politična vpraša- 
nja in zakonodajno-pravna komisija, katerih poročili ste prejeli. Ali želi pred- 
stavnik izvršnega sveta tovariš Repič dopolnil obrazložitev? (Ne.) Ali želita 
dopolniti svoji poročili odbor za organizacijsko-politična vprašanja ali zakono- 
dajno-pravna komisija? (Ne.) 

Odpiram obravnavo o predlogu zakona o pravicah funkcionarjev in drugih 
delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni v organih federacije. Zeli kdo besedo? 
(Ne javi se nihče.) Če nihče ne želi besedo, zapiram obravnavo in prehajamo 
takoj na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za ta zakon, da 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu predlogu? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja o tem predlogu zakona? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o pravicah funkcionarjev in drugih delavcev iz 
SR Slovenije, ki so zaposleni v organih federacije, republiški zbor soglasno 
sprejel. 

Naslednja točka, to je 11. točka dnevnega reda, je predlog odloka 
o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju leta 1968. 

Predlagatelj odloka je izvršni svet, ki je predložil pismeno obrazložitev 
in je določil za svojega predstavnika k tej točki dnevnega reda tovarišico 
Dragico Dekleva. Predlog sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in 
proračun in zakonodajno-pravna komisija. Poročili odbora oziroma komisije 
ste prejeli z materiali. Zeli kdo dopolniti pismena poročila? (Ne.) Odpiram 
obravnavo o tem odloku. Zeli kdo besedo? (Ne javi se nihče.) Ker nihče ne 
želi besedo, zapiram obravnavo in prehajamo na glasovanje. Prosim člane 
republiškega zbora, ki so za predlok odloka o začasnem financiranju republi- 
ških potreb v prvem trimesečju 1968, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo 
roko.) Je kdo proti temu predlogu odloka? (Nihče.) Se hoče kdo vzdržati? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je odlok o začasnem financiranju republiških potreb v 
prvem trimesečju 1968. leta republiški zbor soglasno sprejel. 

Prehajamo na 12. točko dnevnega reda, to je na predlog zakona 
o dopolnitvi zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji. 

To je tisti zakon, zaradi katerega smo preložili našo sejo od ponedeljka 
na danes. Predlagatelj zakonskega predloga je izvršni svet, ki nam je dal tudi 
pismeno obrazložitev in je kot svojega predstavnika določil Dragico Dekleva. 
Predlog sta obravnavala odbor za družbeni plan, finance in proračun in zako- 
nodajno-pravna komisija, katerih poročili ste prejeli. Najbrž ni potrebe po 
dopolnjevanju. (Ne.) Hvala lepa. 

Odpiram obravnavo tega predloga. (Ne javi se nihče.) Vidim, da ni potrebe 
po obravnavi predloga, zato zapiram obravnavo in prehajamo na glasovanje. 
Prosim člane republiškega zbora, ki so za predlog zakona o dopolnitvi zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, da dvignejo roko. 
(Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti temu predlogu? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal glasovanja? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je zakon o dopolnitvi zakona o financiranju družbeno- 
političnih skupnosti v £R Sloveniji v republiškem zboru soglasno sprejet. 
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Prehajamo na 13. točko dnevnega reda, na predlog zakona o 
vodnem prispevku za leto 1968. 

Tudi v tem primeru je predlagatelj izvršni svet, ki je dal zboru pismeno 
obrazložitev. Za svojega predstavnika k tej točki je določil inž. Lojzeta Blenkuša. 
Predlog zakona kakor nam je bil poslan, so obravnavali v republiškem zboru: 
odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, v gospodar- 
skem zboru pa odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Predlog 
zakona je obravnavala tudi zakonodajno-pravna komisija. Poročila navedenih 
odborov in komisij ste prejeli. Želi kdo, bodisi predstavnik izvršnega sveta, 
bodisi predstavnik odbora ali pa zakonodajno-pravne komisije dopolniti pis- 
mena poročila? (Ne.) Ce nihče ne želi dopolniti poročil, potem lahko preidemo 
na obravnavo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš Rado Pušenjak. 

Rado Pušenjak: Tovarišice in tovariši poslanci! V zadnjih dveh letih 
smo v našem zboru že dvakrat spremljali že več kot minimalni program dela 
vodnega sklada in to utemeljili s tem, da ni sredstev. S predlogom zakona 
o vodnih prispevkih za leto 1968 pa ponovno spreminjamo že sprejete sklepe. 
Menim, da je sklep skupščine, s katerim naj bi se zagotovila sredstva za leto 
1968 v znesku 39 milijonov N dinarjev, obvezen, ker temelji na sprejetem 
programu del v tej vrednosti in ker so bile posamezne postavke med izdatki 
tudi terminsko vezane. Predložen je novi zakon o vodnem prispevku za leto 
1968, ne da bi se obenem seznanili poslanci s kritičnimi problemi na področju 
vodnega gospodarstva v Sloveniji, kar je značilno za naše odnose do konv- 
pleksnih vprašanj, ker podcenjujemo urejevanje voda v Sloveniji. 

Obsežnost teh problemov izvira iz dejstva, da imamo v Sloveniji skupno 
188 860 hektarjev melioracijskih področjih, da bi bilo potrebno izsuševati 
111 360 hektarjev zemljišč, 86 500 hektarjev pa namakati in da je znašala 
škoda po poplavah samo v 1985. letu 33 milijard starih dinarjev. Ta škoda 
je znašala v enem samem letu 10-krat več, kot pa zagotavljamo vodnemu 
skladu s predloženim osnutkom zakona sredstev za leto 1968. Gre torej za 
prav pomembna gospodarska vprašanja, katera bo treba tudi v Sloveniji pričeti 
reševati in to z dosti obširnejšim programom. S tem zavarujemo pred popla- 
vami vsako leto večje površine plodne zemlje, bi lahko pridelali tudi v naši 
republiki mnogo več pšenice, koruze in drugih poljščin, kot jih pridelamo 
sedaj in bi lahko zaposlili v kmetijski proizvodnji še več delavcev, ki zdaj 
zlasti na podeželskih področjih odvzemajo delo tistim, ki nimajo posestva ah 
pa imajo premajhne površine za preživljanje. Osvobajanje zemlje od poplav 
bi bilo lahko eden od elementov bodoče politike za odpravo brezposelnosti 
v Sloveniji. K hitrejšemu in sistematičnejšemu urejevanju vprašanj vodnega 
gospodarstva nas mora siliti tudi aktivnost naših sosedov tako v Avstriji kot 
na Hrvatskem, ki regulirajo dotoke mnogo hitreje. Medtem ko bi naj bila ude- 
ležba investicij v Sloveniji v letu 1968 po tem programu prav nepomembna, 
saj ne znašajo niti 10 milijonov N dinarjev. V Sloveniji bomo imeli toliko 
več težav v bodoče. Ne smemo prezreti tudi dejstva, da imamo v Sloveniji 
le 18 % površin v dolinah, toda velik del teh površin je zgubilo kmetijstvo 
leto za letom, ker se uporabljajo najdražja kmetijska zemljišča za gradnjo 
velikega števila majhnih zasebnih hiš, premalo pa skrbijo za to, da bi dobil 
zemljiški fond primerno nadomestilo z osušenimi zemljišči. V okvirnem pro- 
gramu dela republiškega zbora se predvideva kompleksna obravnava proble- 
mov vodnega gospodarstva in to v prvem trimesečju leta 1968. Predlagam, da 
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se naj opravi obravnava o kompleksu vprašanj o vodnem skladu ko bo njegov 
upravni odbor predložil svoj program dela za naslednje leto in da se obenem 
zadolži republiški sekretariat za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komu- 
nalne zadeve oziroma pristojni skupščinski odbor, da obenem predložita takrat 
svoje materiale. Danes ne kaže drugo, kakor predloženi zakon sprejeti in to 
tembolj, ker ga je že sprejel gospodarski zbor. Da bi lahko že sprejete sklepe 
glede programa vodnih del za leto 1968 realizirali in da bi bilo moč pristopiti 
h kompleksnemu urejevanju vodnega gospodarstva, pričakujem, da bo predložil 
izvršni svet skupščini takšno delitev sredstev za leto 1968, ki jih zbira republika 
iz naslova dodatnega davka na maloprodajni promet v višini 1,5 %, da bodo 
v teh upoštevane potrebe vodnega gospodarstva in s tem kmetijstva ter tudi 
potrebe po zaposlovanju. Gre zlasti za razdelitev tistih sredstev, ki preostanejo 
po kritju določenih obveznosti, ki jih je s temeljnim zakonom sprejela re- 
publika. 

Pripominjam, da je praktično pomenila uvedba dodatnega prometnega 
davka v višini 1,5% le nadomestilo za prejšnji 2% poplavni davek; nadalje, 
da so druge republike dodelile velik del teh sredstev za urejanje vodnega go- 
spodarstva, naša republika pa do sedaj za to ni namenila še ničesar, in da bi 
bilo potrebno uresničiti načelo namembnosti sredstev. 

Za prebivalce na poplavnih področjih je vsekakor najpomembnejše tako 
gospodarsko pa tudi socialno vprašanje usposobitve zemlje za redno obdelavo, 
zato se mi zdi nemogoče, da se vsaj iz teh področij vplačana dodatna sredstva 
ne bi koristila namensko. Končno bi želel opozoriti tovariše poslance tudi na 
to, da je zakonski predlog ob priliki glasovanja o razdelitvi sredstev in ko smo 
.sprejemali zakon, da bi se del sredstev zbranih s 1,15% prometnega davka 
dodelil vodnemu skladu, propadel le z enim samim glasom večine. Hvala lepa. 

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

Ivan Brumen: V svojem imenu in v imenu 10 poslancev tega zbora 
tovarišev Matičiča, Vrhovca, Kreseta, Korenčana, Tomasina, Kureta, Gornika, 
Peharca, Ravbarja in Legana dajem k predlogu zakona o vodnem prispevku 
za leto 1968 naslednji amandma: 

V 4. členu predloga zakona naj se v točki a) za besedo »premogovniki« 
dodajo besede »in rudniki nekovin«. 

S tem predlogom bi se rudniki nekovin v republiki Sloveniji izenačili 
glede obveznosti do vodnega prispevka s premogovniki, ki uživajo to olajšavo, 
da prvega dela tega prispevka, to se pravi prispevka za uporabljeno vodo, 
ne plačajo. Iz obrazložitve k temu predlogu, ki ga bom predlagal, izhaja, da 
so rudniki nekovin v republiki Sloveniji v mnogo slabšem ekonomskem, po- 
ložaju, kot trenutno premogovniki in podpisniki tega amandmaja smatramo, 
da bi taka sprememba te zakonske določbe bila potrebna. Iz podatkov o finanč- 
nem poslovanju gospodarstva v letu 1966 in tričetrletju 1967 je razvidno, da 
so rudniki nekovin celo v slabšem ekonomskem položaju kakor premogovniki, 
ki so bih doslej oproščeni vodnega prispevka za uporabljeno vodo, ne pa tudi 
za onesnaženo vodo. Zaradi nezadovoljive mehanizacije so rudniki nekovin še 
slabo akumulativni, ne glede na to, da predstavljajo nekovine pomembno 
rudno bogastvo Slovenije, katerega pa še preslabo izkoriščamo in finančno 
podpiramo. To so štirje rudniki: Kremen, Novo mesto, Termit, Domžale, pro- 
izvodnja kremenčevega peska Puconci in rudnik kaolina Črna, ki bi naj za 
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leto 1967 plačali 302 000 N din vodnega prispevka za porabljeno vodo in 
240 000 din vodnega prispevka za onesnaženo vodo, medtem ko je znašal njihov 
dohodek za prvih 9 mesecev letos le 11 340 000 dinarjev, ostanek dohodka za 
sklade pa le 1 188 000 dinarjev. Vodni prispevek je znašal torej, če upoštevamo 
celotno realizacijo teh podjetij, okoli 3,9% dohodka za razdelitev in nad 36% 
ostanka dohodka za sklade. V celotni industriji znašata zadevna odstotka okoli 
0,6 oziroma 2,6 %. Pri premogovnikih, ki plačujejo samo prispevek za onesna- 
ženo vodo, znašata ta odstotka 0,6 oziroma 11%, če bi pri tem upoštevali še 
prispevek za porabljeno in izkoriščeno vodo, bi se ta odstotka povečala na okoli 
1,3 oziroma 23 %. Podobna razmerja bi pokazala primerjava obračunanega 
vodnega prispevka z neto produktom. 

Težavnost položaja osvetljuje primer Kremena, ki še ni mogel v celoti 
poravnati vodnega prispevka niti za leto 1966 in bi s plačilom vodnega pri- 
spevka za leto 1966 in 1967 zašel v poslovno izgubo. Podjetje pri tem, zaradi 
letošnje suše ni uspelo oprati vseh naročenih količin peska, čeprav je uporab- 
ljalo povratno vodo, tako da bo tudi celotni dohodek manjši za 400 000 dinarjev. 
Vsak rudnik ima seveda še svoje posebne probleme. 

Temeljni zakon o vodah v 74. členu naroča, naj republike gledajo, da je 
vodni prispevek enak in primeren gospodarskim možnostim za vse organizacije, 
ki opravljajo dejavnosti istega gospodarskega področja oziroma iste panoge. Ker 
gre tudi pri rudnikih nekovin, podobno kakor pri premogovnikih za svojevrstno 
grupacijo, sodimo, da bi bila oprostitev vodnega prispevka za uporabljeno vodo 
iz obrazloženega tudi zanje opravičena. S sprejetjem amandmaja bi se ves 
dohodek vodnega sklada za leto 1968 v predvidenem znesku 33 milijonov din 
zmanjšali samo za 302 000 dinarjev ali za manj kot en odstotek. 

Za rudnike nekovin bi ta oprostitev pomenila občutno razbremenitev 
položaja, v katerem si utirajo težavno pot k sodobnejši in racionalnejši pro- 
izvodnji za tržišče. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši, mi smo sedaj v naslednjem po- 
ložaju. Tovariš poslanec Brumen je s podporo 10 poslancev v smislu 291. člena 
novega poslovnika Skupščine SR Slovenije upravičen predlagati amandma še 
v teku same obravnave. Predlog amandmaja mora biti pismen in se morajo po 
292. členu poslovnika o amandmaju k zakonskemu predlogu, vloženim med 
obravnavo, izjaviti pristojni odbor zbora in zakonodajno-pravna komisija. Ce 
vsebuje amandma določbe, ki zadevajo finančna sredstva, se mora izjaviti tudi 
odbor, v čigar področje spadajo vprašanja sredstev in razpolaganja z njimi. 
Zbor lahko zato sklene, da bo obravnavo odložil in nadaljeval z njo na naslednji 
seji ali da bo obravnavo pretrgal, dokler predlagatelj zakona oziroma izvršni 
svet, pristojna odbora in zakonodajno-pravna komisija ne proučijo amandmaja. 

V smislu določil poslovnika vprašam pristojni odbor, to je odbor za urba- 
nizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, in pa zakonodajno-pravno 
komisijo, če se lahko na sami seji konsultiraj o ah pa moramo pretrgati sejo, 
da se to vprašanje razčisti. 

Besedo ima predstavnik odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve. 

Vladimir Zupančič: Tovariši poslanci, prosim, da daste 5 minut 
časa, da se odbor sestane in sprejme stališče o predloženem amandmaju. 
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Predsednik dr. Joža Vilfan: Prosim, da se sestanejo pristojni odbor 
in zakonođajno-pravna komisija. Predstavnik izvršnega sveta bo potem dal 
svoje stališče. Odrejam 10 minut odmora in prosim poslance, da so točni. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.50 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariši in tovarišice! Nadaljujemo s 
sejo. Prosim predstavnika odbora za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in 
komunalne zadeve, da pojasni stališče odbora. 

Vladimir Zupančič: Med odmorom sta se na skupni seji sestala 
odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve in zakono- 
dajno-pravna komisija ter predstavniki izvršnega sveta kot predlagatelj zakona 
in predstavnik republiškega sekretariata za urbanizem. Oba odbora in omenjeni 
predstavniki so mnenja, da zbor predlog amandmaja ne sprejme. Mnenje ute- 
meljujemo z naslednjim: 

1. Predlog zakona je po vsebini povsem istoveten zakonu, ki je veljal 
v letu 1967. Vsebina zakona se s predlogom zakona, ki ga danes obravnavamo, 
dopolni še s sankcij skimi določbami. S temi določbami bo postal ta zakon še 
bolj učinkovit. Kolikor zbor predlog zakona ne sprejme, bodo po določilu 
75. člena temeljnega zakona o vodah obveljale določbe o višini dosedanjih 
prispevkov. 

2. S predlagano spremembo bi povzročili, da se javijo novi predlagatelji 
želja. V razpravi o predlogu zakona so odbori ugotovili to, kar je ugotovil 
tovariš Pušenjak v svoji razpravi, da terja celotna problematika vodnega go- 
spodarstva Slovenije širšo obravnavo. 2e v prejšnji razpravi smo se dogovorili 
in predlagali republiškemu sekretariatu za urbanizem, da obdela to problema- 
tiko in da jo v prihodnjem letu po razpravi v naših odborih predložimo re- 
publiškemu zboru. Takrat bi se lahko v zboru začelo z obravnavo o komplet- 
nejši spremembi sedanjega predloga zakona. 

3. Ce se v praksi vendarle pokaže, da so v posamezni delovni organizaciji 
dohodki tako nizki, da organizacija ne bi mogla plačati prispevka, potem lahko 
vodni sklad taki delovni organizaciji v smislu 75. člena drugega odstavka 
temeljnega zakona o vodah prispevek zniža. Zato v imenu obeh odborov in 
predlagatelja zakona predlagam zboru, da amandma ne sprejme. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. To je torej mnenje odbora 
za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, zakonodajno- 
pravne komisije in izvršnega sveta. 

Sedanja situacija je jasna in vprašam, ah se še kdo želi udeležiti obravnave 
samega predloga zakona. (Ne.) Če ne, potem obravnavo zapiram. Pred glaso- 
vanjem bi rad razčistil še eno vprašanje. Zakonodajno-pravna komisija je dala 
amandmaje tudi k 9. in 10. členu zakona. S temi amandmaji se je izvršni svet 
strinjal ni pa se o njih še izjavil odbor. Ugotavljam, da se tudi odbor z amand- 
maji strinja. Hvala lepa. Sedaj imamo pred seboj enoten tekst, preden pa o 
njem glasujemo, moramo glasovati še o amandmaju poslanca Ivana Brumna, 
in sicer, da se v 4. členu v točki a) za besedo » premogovniki« dodajo še besede 
»in rudniki nekovin«. Prosim tiste tovarišice oziroma tovariše, člane republi- 
škega zbora, ki so za ta amandma, da dvignejo roko. (Manjše število poslancev 
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dvigne roko.) Hvala lepa. Kdo je proti temu predlogu? (Večje število poslancev 
dvigne roko.) Vidimo, da je veliko večje število. Se je kdo hotel vzdržati? 
(2 poslanca.) Ugotavljam, da je bil amandma Ivana Brumna z večino glasov 
zavrnjen. 

Sedaj lahko preidemo h glasovanju o samem zakonu. Prosim člane republi- 
škega zbora, ki so za zakon o vodnem prispevku za leto 1968, da dvignejo roko. 
(Večina poslancev dvigne roko.) Hvala lepa. Kdo je proti temu zakonu? (Eden.) 
Hvala. Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor sprejel z večino glasov zakon o vodnem 
prispevku za leto 1968. 

In s tem smo pri predzadnji to je 14. točki našega dnevnega 
reda pri volitvah in imenovanjih. 

Tukaj dolgujem, tovariši pojasnilo, katerega bi moral dati že pri ugotav- 
ljanju dnevnega reda in sicer glede sklepa o imenovanju predstavnikov druž- 
bene skupnosti, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije v svet visokošolskih 
zavodov in njihovih združenj. Pri tem odloku po mojem mnenju proceduralna 
situacija ni zrela za reševanje. Kot veste je izvršni svet upravičen, da da mne- 
nje k predlogu, ki ga pripravi komisija za volitve in imenovanja. Izvršni svet 
je o tem primeru dal svoje predloge za sestavo sveta, katere pa še ni obravna- 
vala komisija za volitve in imenovanja. Glede na to predlagam, da bi o odloku 
odločali na prihodnji seji. Tako bi nam ostala samo dva sklepa, to je sklep 
o* izvolitvi predsednika in članov komisije skupščine SR Slovenije za vprašanja 
mednarodnih odnosov in pa sklep o imenovanju predstavnikov Skupščine 
SR Slovenije v razpisno komisijo za sestavo predloga za direktorja geološkega 
zavoda v Ljubljani. 

Vi ste dobili predloge, kakršne je sestavila naša komisija za volitve in 
imenovanja, ki je določila za svojega predstavnika na seji tovariša Milana 
Vižintina. Pred seboj imate tudi obrazložitev. Prvo bomo obravnavali predlog 
sklepa o izvolitvi predsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za 
vprašanja mednarodnih odnosov. Predlog je, da za predsednika te komisije 
izvolimo tovariša Eda Brajnika, za člane pa: dr. Vladimira Benka, dr. Boruta 
Bohteta, Jožeta Ingoliča, Mirka Jakšeta, inž. Vladimira Klavsa. Draga Koš^- 
mrlja, Miloša Poljanška in dr. Vaneka Šiftarja. 

Ali želi predstavnik komisije za volitve in imenovanja še kaj dopolniti? 
(Ne želi.) Ce ne želi, dajem predlog sklepa v obravnavo. Kdo želi besedo? (Ne 
javi se nihče.) Če ne, štejem, da je stvar zrela za glasovanje in prosim člane 
republiškega zbora, ki so za predlagani sklep, da dvignejo roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti takemu predlogu? (Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? 
(Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep o izvolitvi predsednika in članov komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za vprašanje mednarodnih odnosov v republiškem zboru 
soglasno sprejet. 

S tem vstopa v življenje pcmembna komisija in članom, ki so tukaj 
navzoči, iskreno čestitam k izvolitvi. 

Kot drugo bomo obravnavali predlog sklepa o imenovanju predstavnikov 
Skupščine SR Slovenije v razpisno komisijo za sestavo predloga za direktorja 
geološkega zavoda v Ljubljani. 

Izvršni svet je dal k temu predlogu sklepa svoje pozitivno mnenje. Ali 
želi predstavnik komisije besedo? (Ne.) Odpiram obravnavo. Zeli kdo besedo? 

9 
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(Ne javi se nihče.) Ker ne, lahko obravnavo o tem vprašanju takoj zaprem in 
preidem. na glasovanje. Prosim člane republiškega zbora, ki so za predlagani 
sklep, da dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Ali je morda kdo proti 
takemu predlogu? (Nihče.) Se je hotel kdo vzdržati? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je sklep v republiškem zboru soglasno sprejet. 

S tem smo izčrpali tudi 14. točko dnevnega reda in prehajamo na 
15. točko dnevnega reda, to je na poslanska vprašanja. 

Na vprašanje tovariša Zvoneta Pelikana, ki je bilo postavljeno na zadnji 
seji, bo v imenu izvršnega sveta odgovoril tovariš Matko Pečar. Prosim, da 
vzame besedo. 

Matko Pečar: Tovarišice in tovariši poslanci! Vprašanje tovariša 
poslanca Zvoneta Pelikana, se je glasilo: kakšno stališče zavzema izvršni svet 
do predloga, da se medsebojno izravnava dobiček ali izguba, ki je nastala 
v gospodarskih organizacijah zaradi devalvacije angleškega funta. 

Odgovor: devalvacija funta ne predstavlja zaključnega procesa, katerega 
učinek bi mogli že sedaj točno ugotoviti. Frerano je govoriti, v kolikšni meri 
bo v Veliki Britaniji uspelo obdržati znižanje cen pri svojih partnerjih. Očitno 
pa je, da še ne moremo govoriti o stabilizaciji mednarodnega monetarnega 
sistema in da morejo naše gospodarske organizacije računati z novimi deval- 
vacijami valut. V Jugoslaviji sta z devalvacijo predvsem prizadeta ladjedelni- 
štvo in lesna industrija. Pomembne pa so tudi posledice za tekstilno, usnjarsko 
in kemično industrijo, kot tudi za nekatere poljedelske proizvode predvsem 
za vino in hmelj. 

Gospodarske organizacije so dolžne podvzeti maksimalne napore za pre- 
magovanje težav, ki jih je povzročila devalvacija funta. Nekatere izvozne 
organizacije ta problem že uspešno rešujejo, tako da prenašajo posledice de- 
valvacije na angleške kupce v obliki zvišanja cen, kar je edino pravilno. Vse- 
kakor se nahajajo v ugodnejšem položaju izvozna podjetja, ki so v svojih za- 
ključkih predvidela dolarsko ozircma zlato klavzulo. Objektivne možnosti za 
uveljavljanje takšne klavzule seveda niso enake za vse vrste blaga in storitev. 
Uveljavitev takih klavzul je v znatni meri odvisna od prizadevanja naših iz- 
voznikov. Prepričani smo, da se bodo v skladu z reformskimi prizadevanji 
oblikovali skupni interesi panog in gospodarskih organizacij za premagovanje 
neposrednih posledic devalvacije, ne izključujoč pri tem možnost ugodnejših 
kreditov tistim gospodarskim organizacijam, ki so težje prizadete. Vsako iska- 
nje rešitve z uvajanjem egalizacijskega fonda pa bi prineslo več negativnih 
kot pozitivnih posledic. Taki ukrepi so lahko negativni predvsem za podobne 
primere v bodoče. Soglašamo pa z mišljenjem interpelanta, da je treba skrbeti 
za maksimalno stimuliranje naših izvoznikov za plasma proizvodov na zahodna 
tržišča, kar posebno velja za angleško tržišče, ki je važno za naše gospodarstvo 
pa tudi zelo občutljivo in zahtevno. Res je, da v našem zunanjetrgovinskem 
in deviznem režimu vprašanje pospeševanja izvoza na ta zahtevna tržišča še 
ni zadovoljivo rešeno. 

Ob podobnih dogodkih, kot je na primer devalvacija, postaja to dejstvo 
posebno očitno. Občasno administrativni ali aktivni ukrepi zavlačujejo rele- 
vanj^ problemov naše konkurenčne sposobnosti. Prav zaradi tega reševanje 
posledic devalvacije z egalicijckim fcnčcm in podobnimi avtomatizmi ni spre- 
jemljivo, ker bi kot začasni instrumenti samo odlagali sistemsko reševanje. 
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Izvršni svet Socialistične republike Slovenije spremlja te probleme in je v 
kontaktu z zveznimi organi, ki proučujejo to vprašanje, ter na osnovi strokovne 
analize pripravljajo predlog zveznemu izvršnemu svetu za rešitev. Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. Ali je tovariš Pelikan za- 
dovoljen s takim odgovorom. (Da.) Hvala lepa. 

Drugo je vprašanje tovarišice Ivkovič, ki je v smislu 31. člena novega 
poslovnika skupščine postavila vprašanje predsedniku zakonođajno-pravne ko- 
misije. Prosim tovariša Česnika, da odgovori na to vprašanje. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poslansko vprašanje poslanke Ivkovičeve ste prejeli in ga zato ne bi čital. 
Dovolite mi, da v odsotnosti predsednika zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije odgovorim na vprašanje. Trudil sem se, da bi na vprašanje 
odgovoril kratko, vendar ne morem mimo nekaterih navedb, ki se mi zdijo 
nujne za pravilno razumevanje celotnega vprašanja, ker je ta problematika 
sedaj izredno aktualna. 

Zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji je bil sprejet na 
sejah republiškega in socialno-zdravstvenega zbora 20. aprila 1967. Ne bom 
podrobneje navajal razloge, ki so terjali bistvene spremembe v dotedanji 
organizaciji zdravstvene službe. Poudarim naj le, da je bil poglavitni namen 
zakona funkcionalno in organizicijsko tesneje povezovati dotlej razdrobljene 
enote zdravstvene službe in formirati predvsem strokovno močno zdravstvene 
zavode za širša območja. Zakon sam pa tudi kasnejši reorganizacijski ukrepi 
so zato predstavljali pcmemben element v reformnih prizadevanjih, da se 
zdravstvena služba organizira racionalno in da se potrebe po zdravstvenem 
varstvu tudi s pomočjo ustreznejše organizacije zdravstvene službe kolikor 
mogoče uskladijo z razpoložljivimi družbenimi sredstvi. 

Iz takih intencij zakona izhajajo tudi njegova konkretna določila o organi- 
zacijskih oblikah enot zdravstvene službe. Iz določb 2. člena zakona in tudi 
ostalih podrobnejših določb nedvoumno izhaja, da splošne, obratne in zobne 
ambulante, razni dispanzerji, reševalne pcstaje in podobne majhne enote- 
zdravstvene službe ne morejo obstojati kot samostojni zdravstveni zavodi, tem- 
več le kot delovne enote širših zdravstvenih zavodov. 

V prehodnih in končnih določbah zakona, ki naj olajšajo njegovo izvedbo, 
je bila med drugim tudi določba 65. člena, ki določa, da se obstoječi zdrav- 
stveni zavodi, ki se po tem zakonu ne morejo ustanavljati kot samostojni za- 
vodi, pripojijo oziroma .spojijo najpozneje do konca leta 1967 z drugimi zdrav- 
stvenimi zavodi. Pripojitev oziroma spojitev z drugimi zavodi je bila predvidena 
zato, ker gre v tem primeru za tako družbeno pomembno dejavnost, ki ne bi 
mogla enostavno prenehati. 

Trinajst obratnih ambulant, trinajst gospodarskih organizacij in en zavod 
so s svojimi vlogami predlagali ustavnemu sodišču SR Slovenije, da oceni 
ustavnost cmenjene določbe 65. člena zakona. Iz utemeljitve predloga in iz- 
vajanj predlagateljev na obravnavi pri ustavnem sodišču je bilo jasno razvidno, 
da so njihova prizadevanja širša in da dejansko izpodbijajo določbe zakona, 
ki ne dopuščajo samostojnih obratnih ambulant. Sama določba 65. člena zakona 
je bila pri vsem tem sporu v bistvu pravzaprav perifernega značaja. 

Iz utemeljitve odločbe ustavnega sodišča izhaja, da ustavno sodišče ni 
imelo nobenih pomislekov glede ustavnosti določb o organizaciji zdravstvene 
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službe v napadenem zakonu, s tem pa tudi o pogojih za formiranje oziroma 
obstoj velik zdravstvenih zavodov. Po odločitvi ustavnega sodišča se tako ni 
ničesar spremenilo v statusu obratnih ambulant, ki tudi poslej nimajo zako- 
nitih pogojev za samostojen obstoj, temveč bodo lahko delovale le kot organi- 
zacijske enote širših zdravstvenih zavodov. 

Odločitev ustavnega sodišča ne dopušča zakonskega odrejanja pripojitve 
oziroma spojitve obratnih ambulant oziroma zdravstvenih zavodov, po 65. členu 
zakona, ker to nasprotuje v 16. členu republiške ustave napisanim samouprav- 
nim pravicam delovnih ljudi, da samostojno odločajo o spojitvi in združitvi 
delovne organizacije. Pač pa je po odločitvi ustavnega sodišča potrebno pred- 
pisati, glede na določbo '22. člena republiške ustave, postopek za odpravo za- 
vodov, ki ne izpolnjujejo z zakonom določenih pogojev. Iz obrazložitve sodbe 
je očitno, da sodišče v tej zvezi ni sprejelo naše utemeljitve, da je spojitev 
ah pripojitev k drugemu zavodu tudi ena od možnih oblik prenehanja zavoda 
po izrecni določbi 104. člena temeljnega zakona o zavodih. 

Kakorkoli že podrobneje razčlenjujemo razloge, ki so vodili predlagatelja 
zakona in Skupščino SR Slovenije pri obravnavanju in sprejemanju zakona 
oziroma ustavno sodišče pri njegovi odločitvi, je. očitno, da ne gre za zakonsko 
normo, ki bi bila bistvena za usodo napadenega zakona, temveč za izvedbeno 
določilo, o katerem so bila pravna pojmovanja različna in bo morala republi- 
ška skupščina o njem ponovno sklepati. Seveda se bo rok za določanje organi- 
zacije zdravstvene službe zato nekoliko podaljšal — bistveni premik pa bo 
možen, kot izhaja iz odločitve ustavnega sodišča, le v še trši učinkovitosti 
65. člena, v katerem ne bo več mogoče tolerirati obvezne spojitve oziroma 
pripojitve, temveč bo treba regulirati postopek za neposredno odpravo obratnih 
ambulant in drugih majhnih zdravstvenih zavodov, ki nimajo pogojev za samo- 
stojen obstoj. 

Ob postopku za oceno ustavnosti že omenjenega 65. člena zakona o organi- 
zaciji zdravstvene službe je ustavno sodišče po informaciji višjega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani o prisilni upravi v zavodih samo začelo postopek tudi 
za ocenitev ustavnosti 28. člena istega zakona. Ta določba, da se v zdravstve- 
nih zavodih v primerih, ko v določenem roku niso odpravljene večje pomanj- 
kljivosti, lahko uvede prisilna uprava oziroma začasna uprava, pri čemer se 
glede postopka primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za gospodarske 
organizacije. 

Ob pripravah in obravnavi predlaganega zakona je bilo ugotovljeno, da 
določba 28. člena sicer odstopa od splošne ureditve položaja, ki nastane, če 
zavod v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, oziroma ne izpolni zahte- 
vanih pogojev. V takih primerih bi po splošni ureditvi temeljnega zakona 
v zavodih normalno prišlo do prenehanja zavoda. Vendar temeljni zakon o 
zavodih v 120. členu izrecno omogoča, da se z republiškim zakonom to vpra- 
šanje lahko posebej in drugače uredi. Glede na poseben družbeni pomen de- 
javnosti zdravstvenih zavodov je bilo tedaj sprejeto stališče, da praviloma 
ne bi mogli dopuščati enostavne odprave zdravstvenih zavodov, temveč bi 
morali zaradi pomanjkljivosti, ki ogrožajo temeljno dejavnost zdravstvenih za- 
vodov, uveljaviti prisilno oziroma začasno upravo. 

Opravičenost take rešitve izhaja tudi z omenjene informacije višjega go- 
spodarskega sodišča, v kateri se ugotavlja, da je v zadnjem času v zvezi z 
neurejenimi in škodljivimi razmerami v nekaterih zavodih prihajalo tako v 
javnosti kot v samih prizadetih zavodih do zahtev, da bi morah pristojni 
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organi postaviti take zavode pod prisilno upravo. Pokazalo se je namreč, da 
pristojne družbeno-politične skupnosti in njihovi organi ne morejo v vseh pri- 
merih uspešno zadržati ali preprečiti za družbo škodljivega razvoja razmer v 
posameznih zavodih le na podlagi možnosti, ki jih sicer daje obstoječi temeljni 
zakon o zavodih. V takih primerih se je tudi sodelovanje predstavnikov druž- 
bene skupnosti pri upravljanju nekaterih vrst zavodov pokazalo, glede na nji- 
hova omejena pooblastila kot premalo učinkovito. Ugotovljeno je bilo, da se 
tudi v zavodih na področju družbenih služb tako v pravni ureditvi kot v praksi 
vse bolj uveljavljajo načela gospodarjenja z družbenimi sredstvi, pridobivanja 
in delitve dohodka ter se je v tem pogledu položaj zavodov že zelo približal 
položaju gospodarskih organizacij. 

Določba 18. člena zvezne ustave ter enaka določba republiške ustave sicer 
neposredno ne regulira prisilne uprave v zavodih, medtem ko je ustava v tem 
smislu določnejša glede gospodarskih organizacij. 

Ne glede na zadevni ustavni spor je vprašanje ustavne ureditve prisilne 
uprave v zavodih medtem že prišlo na dnevne rede komisij, ki se ukvarjajo 
s pripravami za spremembo zvezne ustave. Pokazalo se je namreč, da je ustava 
v tem pogledu pomanjkljiva. Tudi" informacija višjega gospodarskega sodišča, 
ki je služila ustavnemu sodišču kot osnova za uvedbo postopka, v tem. primeru 
ne postavlja na prvo mesto zahteve po odpravi 28. člena zakona organizacije 
zdravstvene službe, temveč predvsem terja ustrezno precizacijo oziroma dopol- 
nitev ustave in temeljnih ter drugih zakonov v tej zvezi. Prav zato smo ustav- 
nemu sodišču prvenstveno predlagali, da sklepanje o 28. členu zakona za pri- 
meren čas odloži zaradi vsestranske proučitve zadeve in morebitne precizacije 
oziroma dopolnitve ustave. 

Vendar je ustavno sodišče na podlagi sedanjega teksta ustave brez odlaša- 
nja odločilo ter ugotovilo neskladnost 28. člena v zakonu. Na drugi strani pa 
je očitno, da je sodišče vsebinsko sprejelo razloge, ki govorijo za uvedbo tega 
inštituta v zavodih, saj je hkrati poslalo Skupščini SR Slovenije predlog, naj 
se ustava dopolni tako, da se v njej predvidi možnost začasne postavitve za- 
vodov pod prisilno upravo, ob pogojih in po postopku, ki jih določa republiški 
zakon. 

Ob takem izidu navedenega ustavnega spora ne vidim razloga za drama- 
tizacijo tega primera. Menim, da je treba zadevo obravnavati realno' ob upo^- 
števanju vseh okoliščin, ki so v tem primeru pomembne. 

Sicer na tem mestu ni mogoče podrobneje govoriti o razlogih, ki so in 
še bodo povzročali številne ustavne spore. Naj le na kratko omenim, da kljub 
velikim naporom še doslej ni bilo mogoče v celoti, zlasti vsebinsko uskladiti 
obstoječih zveznih in republiških predpisov z načeli in duhom nove ustave, 
da zlasti v zvezni temeljni zakonodaji vedno znova ugotavljamo, da celotni 
koncept posameznih zakonov nasprotuje določenemu razmerju med zakono- 
dajno funkcijo federacije in republike, pri čemer se postavljajo republiški za- 
konodajni dejavnosti včasih izredne ovire, ki onemogočajo racionalne in spe- 
cifične rešitve posameznih vprašanj. V našem primeru se je ponovno pokazala 
neustreznost temeljnega zakona o zavodih. 

Nadalje ugotavljamo v konkretnih sporih, da tudi ustava sama ni računala 
z vrsto konkretnih situacij, ki jih je mogoče le okvirno tolmačiti s stališč 
temeljnih načel ustave. Ustava je ponekod nedoločna in za konkretno tol- 
mačenje premalo jasna, včasih pa preveč kazuistična, zaradi česar se javlja 
potreba po njeni izpopolnitvi. 
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V takih okoliščinah seveda prihaja do različnih nasprotujočih si tolmačenj 
pomena posameznih ustavnih in zakonskih določb, ter njihovega medsebojnega 
odnosa. V vse to pa je treba s predpisi vgrajevati posamezne zelo občutljive 
konkretne rešitve, ki morajo ustrezati ne le pravnemu redu v abstraktnem 
smislu, temveč tudi perečim življenjskim potrebam in dinamičnemu družbe- 
nemu razvoju. Ob vsem tem je seveda normativna dejavnost zelo odgovorna 
in težavna naloga ter se objektivno ne more izogniti posameznim nesoglasjem, 
dilemam in sporom zlasti, kadar se zaradi širših družbenih koristi posega v 
ožje interese delovnih skupnosti ali posameznikov. 

Prav zaradi objektivnega predvidevanja takih situacij in zaradi učinkovite 
zaščite ustavnih pravic ter skladnega utrjevanja ustavnega in pravnega sistema 
smo z ustavo in zakoni uvedli institucijo ustavnega sodstva ter dali široke 
možnosti vsem zainteresiranim, da dajejo pobude oziroma predloge za oceno 
ustavnosti in zakonitosti vseh normativnih aktov. 

Do številnih ustavnih sporov prihaja v vseh republikah in v federaciji. 
Od nove ustave in uvedbe ustavnega sodstva je bilo predmet ustavnega spora 
14 predpisov, ki jih je sprejela naša skupščina. Pri tem so bih nekateri zakoni 
napadeni tudi po večkrat in od večjega števila predlagateljev. Sest zadev je 
bilo obravnavanih pri ustavnem sodišču Jugoslavije, ostale pa pri republiškem 
ustavnem sodišču. 

Podrobnejša analiza teh primerov ne sodi v ta odgovor, podatek pa navaja 
zgolj v ilustracijo, da ne bi imeli napačnega vtisa, da gre v primeru zakona 
o organizaciji zdravstvene službe za edinstven primer. Na osnovi odločitev 
ustavnega sodišča smo morah odslej nekoliko spremeniti le zakon o prenosu 
obveznosti okrajev. 

Naj na tem mestu omenim še to, da po naših ugotovitvah prihaja do naj- 
težjih ustavnih sporov prav v primerih, ko v pripravah posameznih predpisov 
prizadete občine in druge organizacije niso bile, ali pa so bile le pomanjkljivo 
ah zgolj načelno konzultirane in se pomembna podrobna vprašanja predhodno 
niso vsestransko razčistila. Prav tako je značilno, da se ugovori proti posa- 
meznim zakonskim, določbam praviloma niso javljah ob sprejemu zakona, tem- 
več ob njegovem izvajanju v praksi. Zaradi tega bi bilo potrebno ob pripravah 
in sprejemanju zakona podrobno dognati, kako se bo v praksi izvajal in 
kakšne bodo posledice uporabe vsake njegove določbe. Na vse to moramo paziti 
v naši zakonodajni dejavnosti, to pa ni dolžnost le zakonodajno-pravne ko- 
misije, temveč vseh činiteljev, ki v tem postopku sodelujejo in odločajo. 

Naj ob koncu še opozorim na določbo 210. člena novega poslovnika, po 
kateri je predsednik pristojnega zbora dolžan na prvi naslednji seji seznaniti 
zbor z odločbo ustavnega sodišča, ki se nanaša na republiški zakon. Zbor mora 
najkasneje v treh mesecih razpravljati o ukrepih, ki jih je potrebno podvzeti 
v zvezi z odločbo ustavnega sodišča. Glede na to bomo imeh še priložnost, da 
celoten primer podrobneje obravnavamo na eni od prihodnjih sej zbora. 
Hvala lepa. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovarišica Ivkovičeva, ste zadovoljni z 
odgovorom? (Da.) Hvala lepa. S tem smo izčrpali pismena vprašanja. Je še kako 
ustno vprašanje? Prosim, tovariš Janko Kosovel. 

Inž. Janko Kosovel: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Postavil bi naslednje poslansko vprašanje. 
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V zvezni skupščini so te dni razpravljali o resoluciji o osnovah ekonomske 
politike v prihodnjem letu. Med drugim vsebuje ta tudi določilo, po katerem 
naj bi znašala skupna stopnja prispevkov za proračune republik in občin in 
za socialno zavarovanje največ 26 %. Pri tem so se baje nekateri predstavniki 
zveznih organov sklicevali na nek politični dogovor s predstavniki republik, 
pri katerem so se menda zedinili za to stopnjo. 

Prosim izvršni svet, da mi, če je to moč, že sedaj na današnjem zasedanju 
pojasni, kdaj in kdo je v imenu naše republike sodeloval pri tem političnem 
dogovoru in kakšno je stališče našega izvršnega sveta do te stopnje, ki je v 
bistvu še vedno limit. Poznamo potrebe in obveznosti, ki jih bomo morah v 
republiki pokrivati, zato me zanima, če nam bo 26 % stopnja zares zadostovala. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa! Lahko izvršni svet takoj 
odgovori na to vprašanje. 

Ivan Kreft: Dodal bi še svoje vprašanje, ker bo potem ta, ki bo od- 
govarjal, lahko strnjeno odgovoril na vsa tri vprašanja. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice! Postavljam naslednje poslansko 
vprašanje. Če izvršni svet Socialistične republike Slovenije še vztraja na izjavi, 
ki jo je v njegovem imenu dal tovariš Simoneti na seji republiškega zbora dne 
13. decembra tega leta, ki se glasi: 

»Pooblaščen sem izjaviti, da izvršni svet Socialistične republike Slovenije 
ne more pristati na dogovor na nivoju 26 %, če bi bil eventualno predlagan. 
V tem primeru bomo zaprosili Skupščino socialistične republike Slovenije, da 
zavzame stališče in obrazloži smernice za nadaljnjo akcijo.« 

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

Cene Matičič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Hitrost, s katero sta zvezni in organizacijsko-politični zbor zvezne skupščine 
sprejela predlog spremembe zakona o administrativnih taksah, po katerem, se 
zvišajo stroški občanov za potna dovoljenja od 55 na 220 N dinarjev, me kljub 
dejstvu, da se je o tej nakani zveznega izvršnega sveta že nekaj dni pisalo in 
predvsem zelo živahno v javnosti razpravljalo, prepričuje: 

1. da pri sprejemanju tega zakona verjetno niso bile realizirane intencije 
prvega odstavka 222. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, in 

2. da se pred sprejemom tega predloga Skupščina SR Slovenije ni po- 
služila možnosti, ki jo daje 1. odstavek 223. člena omenjenega poslovnika, ki 
predvideva, da telesa Skupščine SR Slovenije lahko na lastno pobudo dajejo 
mnenja in predloge o zadevah iz pristojnosti zvezne skupščine. 

Upoštevaje potemtakem: 
1. da se slovenski parlament po vsej verjetnosti ni poslužil možnosti, ki 

mu jih nudita omenjena člena poslovnika Skupščine SR Slovenije; 
2. da je sprejeti predlog zelo nepopularen, in 
3. da sam predlog ni niti družbeno, še manj pa ekonomsko zadovoljivo 

in prepričljivo argumentiran, postavljam predsedniku skupščine poslansko 
vprašanje, ki naj odgovori, če na osnovi 228. člena našega poslovnika, ki do- 
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pušča, da obravnavajo zbori Skupščine SR Slovenije zadeve iz pristojnosti 
zvezne skupščine, tudi na lastno pobudo, lahko postavim naslednje predloge, 
ki naj se v primeru pozitivnega odgovora tudi realizirajo: 

a) sprejeto novelo zakona o taksah je treba obravnavati v ustreznih telesih 
Skupščine SR Slovenije in 

b) na osnovi zaključkov razprave naj Skupščina SR Slovenije sproži po- 
stopek, ki ga predvidevata 2. odstavek 228. člena in 229. člen našega poslovnika. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Tovariš Matičič, po mojem mnenju ne 
gre v tem primeru za poslansko vprašanje, ampak za predlog predsedniku 
skupščine za določen postopek. Tako bi obravnavali kot poslansko Vprašanje 
v smislu. našega poslovnika samo vprašanje tovariša Janka Kosovela in pa 
vprašanje tovariša Ivana Krefta. Prosim predsednika izvršnega sveta, da od- 
govori na postavljeni vprašanji. 

Stane Kavčič: Tovarišice in tovariši poslanci! V imenu izvršnega 
sveta odgovarjam na to vprašanje takole: 

Vsi predstavniki izvršnega sveta, ki so kjerkoli in kadarkoli prišli v stik, 
na sejah, posvetovanjih in razpravah s predstavniki zveznih organov, kjer so 
obravnavali vprašanje limitiranja ali delimitiranja prispevnih stopenj na zvez- 
nem nivoju, so se vedno zavzemali za to, da se te stopnje delimitirajo. 

Naši osnovni razlogi za to so temeljili na naslednjih treh dejstvih: 
Prvič, menimo, da je iz političnih in sistemskih razlogov prišel čas in da 

so tudi konkretne razmere ekonomsko-političnega značaja take, da se lahko 
limitiranje na zvezni ravni odpravi. Še več, če se to ne bo zgodilo v doglednem 
času, bodo očitno nastale nepotrebne politične in gospodarske težave, ne iz- 
ključujemo pa tudi eventualnih negativnih političnih posledic, spričo tega, da 
se rešitev tega vprašanja zavlačuje. 

Drugič, vedno smo bili in smo še mnenja, da so enotne prispevne stopnje 
v Jugoslaviji nepotrebne, nesmiselne in da postajajo politično in ekonomsko 
škodljive. Ne upoštevajo in ne morejo upoštevati tistih razlogov in zakonitosti, 
tistih različnih ekonomskih in socialnih struktur, ki so evidentne v posameznih 
republikah. Tudi zaradi tega se zavzemamo za delimitiranje. 

In tretjič, k takšnemu stališču so nas vedno prisiljevali tudi konkretni 
kvantitativni računi. Vse številke, vse kalkulacije in izračuni, s katerimi smo 
se srečevali v stikih s predstavniki zveznih organov, so bile namreč za nas, 
za naše konkretne možnosti in razmere nesprejemljive, zlasti glede na obvez- 
nosti v naslednjem letu. 

K temu nas ne navajajo samo trenutne in tekoče potrebe naše ekonomske 
in socialne strukture, ampak tudi nekatere hipoteke, s katerimi se srečujemo 
in jih moramo reševati kot dediščino preteklosti. 

V imenu izvršnega sveta lahko izjavim, da se bo izvršni svet še naprej 
z vsemi sredstvi, ki mu jih dajeta ustava in naš politični sistem, vztrajno 
zavzemal za to, da se ta naša zahteva uresniči. 

Kar zadeva konkretno stanje, ne morem še dati v tem trenutku popolnoma 
jasnega odgovora. Lahko rečem samo to, da novo nastalo stanje natančno anali- 
ziramo v izvršnem svetu, delamo izračune, posvetujemo pa se tudi s predstav- 
niki občinskih skupščin in preučujemo še vse druge eventualne možnosti in 
načine, ki pridejo v poštev, z namenom, da bi celotno materijo predložili 
skupščini v nadaljnjo obravnavo. 
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Lahko rečem, da prevladuje v izvršnem svetu prepričanje, da ima nastala 
situacija nekatere take politične, celo ideološko politične posebnosti, ki so ta- 
kega pomena, da bi bilo koristno, če bi do njih zavzela svoja stališča tudi 
ustrezna republiška politična vodstva. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Hvala lepa. To je bil odgovor tovarišu 
Kosovelu. Se tovariš Kosovel z odgovorom zadovoljuje? 

Inž. Janko Kosovel: Tovariš predsednik izvršnega sveta, z odgovo- 
rom sem zadovoljen in se vam za odgovor tudi zahvaljujem. 

Predsednik dr. J o ž a Vilfan: Ali je tovariš Kreft z odgovorom za- 
dovoljen? Prosim, besedo ima Ivan Kreft. 

Ivan Kreft: Tovariši in tovarišice! Menim, da lahko izjavim, da sem 
z odgovorom predsednika izvršnega sveta zadovoljen. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Kdo hoče še postaviti vprašanje, prosim. 
Besedo ima tovariš Viktor Seitl. 

Viktor Seitl: Vprašanje, ki ga nameravam postaviti oziroma na ka- 
terega je že odgovoril predsednik izvršnega sveta, bi želel konkretizirati. Zato 
mi dovolite, da citiram njegovo izjavo-na posvetovanju s predsedniki občinskih 
skupščin 17. 7. tega leta, ko je dejal: 

»Rad bi pribil še eno stvar. Gre za naš načelni odnos do sistemske ure- 
ditve financiranja šolstva. Lahko vam izjavim, da izvršni svet čvrsto stoji in 
bo stal na pozicijah, da pride strokovno šolstvo v šolski sistem in da prihodnje 
leto pod nobenimi pogoji ne gremo za to šolstvo ponovno prosjačiti.« 

Glede na odločitve v zvezni skupščini, ki praktično ne dajejo možnosti, da 
bi spravili financiranje strokovnega šolstva v redni šolski sistem, bi vprašal 
predstavnika izvršnega sveta, kakšne so možnosti oziroma kako namerava svet 
to vprašanje rešiti za prihodnje leto, kolikor ostanemo pri tej trditvi izvrš- 
nega sveta. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Predsednik izvršnega sveta ima besedo. 

Stane Kavčič: Izjava, katero je tovariš poslanec citiral, je dobila 
potrditev v kasnejših stališčih izvršnega sveta. Lahko rečem, da izvršni svet 
to stališče vse do tega trenutka ni spremenil. V svojem odgovoru, ki sem ga 
dal na poslanski vprašanji prejšnjih dveh tovarišev poslancev, sem mislil tudi 
na strokovno šolstvo. Iz konkretnih predlogov pa bo že tako razvidno, kako 
namerava izvršni svet reševati to vprašanje. 

Predsednik dr. Joža Vilfan: Ima še kdo kako poslansko vprašanje? 
(Ne.) Če ne, smo izčrpali dnevni red. Izkoriščam privilegij predsedujočega, da 
vam ob koncu starega leta — ločuje nas samo še nekaj dni — iz vsega srca 
zaželim uspehov in zdravja polno novo leto. Upam, da to zadovoljstvo ne bo 
skaljeno z našim delom tukaj v republiškem zboru. 

(Seja je bila zaključena ob 16.50.) 
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45. seja 

(13. decembra 1987) 

Predsedoval: Miran Gosi ar, 
predsednik gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 12.10. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
45. sejo gospodarskega zbora naše skupščine. Obveščam vas, da so svojo od- 
sotnost opravičili poslanci: Janez Barborič, Slavko Humar, Nada Martelanc- 
Kajfež, Peter Hlastec in Pavel Grandovec. Glede na to ugotavljam, da je zbor 
sklepčen. 

Za današnjo sejo predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 44. seje gospodarskega zbora; 
2. obravnava stanovanjskega gospodarstva v pogojih izvajanja stanovanj- 

ske reforme; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu drugega rebalansa finančnega načrta 

cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu finančnega načrta cestnega sklada 

SR Slovenije za leto 1968; 
6. obravnava in sklepanje o predlogu okvirnega programa dela gospo- 

darskega zbora in 
7. poslanska vprašanja. 
Kot vidite, je dnevni red razširjen s 6. točko dnevnega reda, to je s pro- 

gramom dela gospodarskega zbora, o čemer ste bih predhodno že obveščeni. 
Ali se strinjate s tako predlaganim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 

Je kaj dodatnih predlogov? (Ne.) Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda 
sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 44. seje. 

Zapisnik ste prejeli. Ima kdo kako pripombo k zapisniku? (Ne.) Ker nima 
nihče pripomb, ugotavljam, da je zapisnik 44. seje odobren. 

Za 2., 3., 4. in 5. točko dnevnega reda predlagam, da jih obravnavamo 
skupaj z republiškim zborom. Ali se strinjate s tem predlogom? (Poslanci 
se strinjajo.) 
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Prekinjam sejo, ki se bo nadaljevala skupno z republiškim zborom in na 
kateri bomo skupno obravnavali vse prej omenjene točke dnevnega reda. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.15. in se je nadaljevala skupaj z republiškim 
zborom. Prekinjena ločena seja gospodarskega zbora pa se je nadaljevala 
ob 19.15.) 

Predsednik Miran Goslar: Tovariši poslanci! Nadaljujemo sejo, in 
sicer predlagam, da zamenjamo vrstni red obeh zadnjih točk tako, da najprej 
razpravljamo o poslanskih vprašanjih, nato pa o okvirnem programu dela 
gospodarskega zbora. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ker sta predstavnika izvršnega sveta tovariša Simoneti in Mejak zadolžena za 
odgovore na nekatera poslanska vprašanja tudi republiškemu zboru, pred- 
lagam, da damo najprej njima možnost, da odgovorita, potem pa še ostalim. 
Se strinjate s tem predlogom? (Da.) 

V materialu ste prejeli poslanska vprašanja poslancev Janeza Mihevca, 
Franca Lamuta, Toneta Koviča in Rada Sorlija. Poleg tega sem v času med 
prejšnjo in to sejo prejel še poslansko vprašanje tovariša Eda Komočarja. To 
poslansko vprašanje ste danes prejeli in bo nanj danes tudi odgovorjeno. Pre- 
hajamo na odgovore in razpravo o poslanskih vprašanjih. 

Nada Beltram: Prosim, da najprej ugotovimo sklepčnost. - 

Predsednik Miran Goslar: Ker je v dvorani prisotnih tudi nekaj 
nečlanov zbora, prosim, da ugotovimo prisotnost oziroma sklepčnost z dvigom 
rok. Prosim člane zbora, da dvignejo roko. (38 poslancev dvigne roko.) Torej 
smo sklepčni. Prosim najprej tovariša Rina Simonetija, da odgovori na vpra- 
šanje poslanca Toneta Koviča. 

Rino Simoneti: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Odgovor na vprašanje poslanca tovariša inž. Koviča so pripravile strokovne 
službe. Ker je nekoliko obširnejši in ga je tovariš Kovič dobil, ga zato ne bi 
čital, ampak samo komentiral, če se boste s tem zadovoljili — sicer ga bom 
pač prečital. 

Na splošno lahko rečem, da je Slovenija zaokrožena geografska, nacionalna 
in politična celota, ki mora imeti svojo lastno infrastrukturo in v tej infra- 
strukturi tudi svojo energetiko. Vse, kar se na tem področju danes gradi, je 
določeno v srednjeročnem programu razvoja Slovenije. Nič novega ni bilo 
programiranega, česar ne bi sprejela skupščina in tudi ta gospodarski zbor. 
Res pa je, da nas poslovno združenje za energetiko, kot tudi odgovorni stro- 
kovni organi pogosto postavljajo pred povsem nove situacije. Temu pa niso 
krivi sami, ampak je treba iskati vzroke predvsem v odstopanju od smernic 
programa gospodarskega razvoja Slovenije. Ne razvija se niti gradnja elektro- 
energetskih objektov niti poraba električne energije tako, kot je oboje za- 
črtano v srednjeročnem programu. Železarne močno kasnijo z uresničevanjem 
svojega razvojnega programa, zaradi česar je poraba električne energije ustrezno 
manjša, na drugi strani pa kasnimo tudi z izgradnjo elektroenergetskih ob- 
jektov, tako s termoelektrarno Šoštanj kot tudi z gradnjami na Dravi. 
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V letošnjem letu nam primanjkuje električne energije in so zato bile 
uvedene redukcije. Tudi v letu 1968 bodo redukcije verjetno še vedno na 
programu. Sele po začetku obratovanja termoelektrarne Šoštanj, ki ga pa ne 
bi mogel predvideti pred letom 1971, lahko računamo s presežkom električne 
energije. Ta presežek bi znašal približno 7%. Naj v zvezi s tem omenim, da 
lahko znaša po sodbah strokovnjakov razvitejših držav presežek kapacitet 
10—15 %. Takrat bo seveda dozorel tudi čas, da razpravljamo o morebitnih 
hladnih rezervah oziroma o izključitvi termoelektrarn Brestanice oziroma 
Trbovlje I, ki sta precej izrabljeni in najmanj ekonomični. 

Tako torej do leta 1972 kakih večjih presežkov električne energije ne 
moremo pričakovati. Kolikšen bo v tem času gospodarski vzpon, bi bilo tre- 
nutno težko reči kaj določnejšega. Zato je tudi zelo težko vedno popolnoma 
skladno Razvijati infrastrukturo ter ostalo gospodarstvo in potrošnjo. Verjetno 
pa mora biti infrastruktura nekoliko pred izgradnjo industrije in vsega dru- 
gega, kar ji sledi. 

To bi bil v kratkem komentar pismenega odgovora, ki ga je dobil tovariš 
poslanec. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali se tovariš poslanec zadovolji z od- 
govorom. Prosim. 

Inž. Anton K'ovič: Z odgovorom predstavnika izvršnega sveta se žal 
ne morem strinjati, ker imam nekatere podatke, ki se ne skladajo z navedbami 
v odgovoru, ki sem ga dobil, kakor tudi ne z nekaterimi materiali, ki moje 
navedbe v poslanskem vprašanju še potrjujejo, in ki prav tako predlagajo, 
odložiti investicije v termoelektrarno Šoštanj vsaj za dve leti. Slovensko go- 
spodarstvo je trenutno namreč pod močnim finančnim pritiskom in bi sredstva, 
ki jih nameravamo sedaj vložiti v termoelektrarno Šoštanj III, bila lahko ko- 
ristneje uporabljena za dokončanje že začetih objektov, za katere je po ne- 
katerih ugotovitvah prav tako premalo denarja. Navedel bi, če mi dovolite, 
nekaj konkretnejših ugotovitev. 

Politika planiranja pokrivanja celotne potrebe po električni energiji samo 
s proizvodnjo v Sloveniji, dokler so za to razpoložljivi ekonomični energetski 
viri, je bila pravilna v glavnem vse do sprejetja novega temeljnega zakona 
o elektrogospodarstvu in še v prehodnem obdobju, nikakor pa ne v dobi novih 
svobodnih pogodbenih odnosov med podjetji, to je od leta 1969 naprej, ker bo 
izmenjava energije med republikami z dolgoročnimi pogodbami lahko prinesla 
boljše ekonomske rešitve kot pa avtarkično planiranje in investiranje. Prav 
v ta namen gradimo 220 kV daljnovodno mrežo v Slovenijo, po kateri bo lahko 
prejemala Slovenija iz dveh strani energijo, z juga Jugoslavije in iz sosednih 
držav. Kakor mi je znano, do danes še ni nihče analiziral, če je izgradnja ve- 
likega agregata 275 MW v Šoštanju bolj ekonomska rešitev, kot uvoz cenene 
energije iz republike Bosne in Hercegovine v času, ko tam nastajajo presežki 
energije, ki jih ta republika ponuja za obdobje prvih let po izgradnji termo- 
elektrarne Šoštanj, to je od leta 1971 do 1973. Hotel bi samo na kratko citirati 
članek novinarja Seuniga v Delu 8. decembra letošnjega leta, v katerem navaja, 
da je prava rešitev izmenjava električne energije s sosedi. Pisec članka ugo- 
tavlja, da bo v Bosni na razpolago sezonskega presežka električne energije 
okrog 2,5 milijarde kWh. Kritiki poročila komisij pravijo, da je Jugoslavija 
edina evropska država, ki predstavlja na področju elektrogospodarstva izoliran 
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tok, ker ni vključena v noben evropski elektroenergetski sistem. Na vsak način 
pa bi morala nova dolgoročna energetska bilanca za obdobje od 1966 do 1980, 
ki še ni izdelana, in ki jo odgovor napoveduje, predvideti koordinacijo gradnje 
elektrarn v Sloveniji z gradnjo v sosednji republiki in celo še v širšem pod- 
ročju. Zato se s politiko zaprtega planiranja za Slovenijo ne morem strinjati. 

Predsednik Miran Goslar: Tovariš poslanec, upoštevajoč poslovnik, 
prosim, da si kratek. 

Inž. Anton Kovič: Bom poskusil. Posebna komisija je proti koncu 
leta 1966 preverila materiale zavoda za planiranje in ugotovila manjšo porabo 
električne energije kot zavod in jo tudi vnesla v zapisnik. Pojavlja se v teku 
celega leta 1970 ob izgradnji agregata Šoštanj 275 MW, presežek v višini 800 
do 1030 GWh, kar v odgovoru tudi ni navedeno. 

V odgovoru so navedene predvidene nove večje spremembe v energetski 
bilanci in se pričakuje še nižja poraba, in to okoli 5444 GWh. To pa predvsem 
zaradi nadaljnjega podaljševanja terminov pri rekonstrukciji železarn, kot je 
predstavnik izvršnega sveta to že navedel, zaradi česar se bodo še povečali 
izračunski presežki v letu 1970 za razliko 410 GWh, torej na 1210 do 1430 GWh. 
Ne bi želel poudarjati še nadalje, kaj se ugotavlja v elaboratu o razvoju porabe 
električne energije v Sloveniji, ki ga je izdelal v avgustu 1967 elektroinštitut 
Ljubljana za poslovno združenje energetike. V tem elaboratu se predvideva 
zmanjšanje nekaterih obstoječih kapacitet. 

Leta 1970 naj bi v termoelektrarni Trbovlje I šla v rezervo dva agregata, 
za 12,5 MW in 24 MW, tretji agregat z 20 MW pa naj bi obratoval tako, da bi 
obratovala stara Trboveljska elektrarna samo s 30 % kapacitete. Nadalje je 
predvideno zmanjšanje izkoriščenosti kapacitet elektrarne v Brestanici za 26 °/0, 
v obstoječi termoelektrarni Šoštanj I in II za 10% in v toplarni v Ljubljani 
za 15 %. To zmanjšanje je predvideno nasproti predvidenemu obratovanju v 
letu 1968 po 28. novembru 1967 sprejeti energetski bilanci. Te rezerve bodo 
znašale 322 GWh. Rezerve pa ne bodo samo v hidroelektrarnah, ker se elek- 
trična energija ne da uskladiščiti, ampak se bodo pojavile predvsem v obliki 
premoga pri premogovnikih, kar bi znašalo letno milijon ton premoga. Če bo 
torej v letih 1971 in 1972 prišlo do navedenih presežkov, ki jih ne bo mogoče 
plasirati izven republike Slovenije, bo morala znižati ali ustaviti obratovanje 
celo nova termoelektrarna Trbovlje II, ki jo sedaj gradimo. Sicer pa je treba 
računati ne samo na rezerve v republiki Sloveniji, ampak po mojem mnenju 
tudi v drugih republikah. 

Takega rizika glede proizvodnje električne energije in premoga v letih 
1971 in 1972 ne bi smeli planirati, predvsem pa ne pričeti gradnje tako velikega 
objekta, ki zahteva 42 milijard starih dinarjev investicij, ne da bi poprej ugo- 
tovili, kakšne premike bi povzročil vstop novega agregata v ostalih elektrarnah 
in premogovnikih, posebno v letih začetka obratovanja in kako bi to vplivalo 
na ceno proizvedene kWh. O tem je bila razprava tudi v odboru za družbeni 
plan 6. novembra, kar imamo v informacijah skupščine št. 40/1967. 

V odgovoru je tudi navedeno, da je utemeljenost graditve termoelektrarne 
Šoštanj III obravnavala v aprilu 1966 vrsta zelo odgovornih forumov. Vendar 
moramo ugotoviti, da brez izdelane dolgoročne energetske bilance, ki je še 
danes v izdelavi, kar potrjuje tudi odgovor, in ki napoveduje celo večje spre- 
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membe, in brez na tej osnovi izdelanih ekonomskih izračunov, pri čemer so 
kljub temu ugotovili smotrnost te izgradnje. 

Želim poudariti, da obstoja nevarnost, da se bo zgodilo podobno, kot v 
primeru EKK, ko je smotrnost izgradnje ugotovil celo poseben simpozij. Po- 
zornost, ki je bila posvečena tej odločitvi, ni upoštevala težkega finančnega 
položaja v Sloveniji v predvidenih letih gradnje termoelektrarne Šoštanj, še 
posebno do leta 1970. Rešitev tega problema je glavni namen postavljenega 
vprašanja, saj nihče ne oporeka smotrnosti izgradnje, toda šele s pričetkom 
obratovanja po letu 1972. 

Želel bi navesti še dve ugotovitvi. Prva je ugotovitev elektrotehnične zveze 
Slovenije. 

Predsednik Miran Goslar: Frosim, da skrajšaš, če je mogoče. 

Inž. Anton Kovic : To so tako važne stvari, ki so po mojem mnenju 
odločilne. »V Sloveniji je mogoče uspešno pridobivati energijo z manjšimi 
hidroelektrarnami z dnevno akumulacijo ali z akumulacijskimi hidroelektrar- 
nami. V teh akumulacijah bi mogli uspešno pretvarjati nočne presežke energije 
iz drugih republik v dnevno energijo in bi pri tem odpadla nujnost gradnje 
velikih termoelektrarn v Sloveniji. Zato je potrebno, da se čimprej dokončajo 
začete gradnje, predvsem srednja Drava I in Trbovlje II in v ta namen za- 
gotove potrebna finančna sredstva, kar pomeni, naj se eventualno za eno ah 
dve leti odloži pričetek novih gradenj.« 

Podobno ugotavlja tudi Združenje poslovnih bank in hranilnic Slovenije: 
»Od investicij v gradnji je potrebno čimprej dokončati predvsem dve elek- 
trarni: Srednjo Dravo I in Trbovlje II, začetek gradnje termoelektrarne Šo- 
štanj 275 MW pa naj se odloži za eno ah dve leti; denar, zbran za to investicijo 
pa preusmeri za čim hitrejše dokončanje gornjih objektov.« 

Na podlagi vsega navedenega povzemam naslednji zaključek: »Ker še ni 
izdelana dolgoročna energetska bilanca, bi bilo treba do sprejema te bilance 
zadržati in odložiti kakršnokoli odobritev ali sklenitev pogodb za tako velik 
energetski agregat, ki bi lahko povzročil več škode kot koristi, če bi bil zgrajen 
prezgodaj.« Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Drugih predlogov glede na poslovnik 
nimaš? (Ne.) Ali želi morda tovariš Simoneti k temu kaj dodati? (Ne.) Na- 
slednje je poslansko \prašanje tovariša Eda Komočarja. Odgovoril bo inž. 
Miran Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš Komočar je vprašal, ali so pristojni re- 
publiški organi na podlagi navedb družbenega plana razvoja socialistične repu- 
blike Slovenije v letih 1966—1970 že pristopili k proučitvi položaja premogov- 
ništva v Socialistični republiki Sloveniji. 

Moram reči, da je to vprašanje nekoliko širše in bcm poskušal na kratko 
te širše aspekte tudi omeniti. Kolikor tovariš poslanec ne bo zadovoljen z mojim 
odgovorom, ga bo treba seveda dopolniti. 

Dolgoročna energetika bilanca bo, kot je bilo dogovorjeno, izdelana do 
konca letošnjega leta. V začetku prihodnjega leta jo bo obravnaval izvršni svet 
in jo predložil skupščinskim organom v obravnavo. Republiški izvršni svet 
je v preteklih letih posvečal premogovništvu v Sloveniji posebno skrb in je 
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pri iskanju bodočih energetskih virov podpiral premogovništvo in gradnjo 
termoelektrarne Trbovlje II, prav tako pa je bil v skupščini sprejet tudi zakon 
o financiranju termoelektrarne Šoštanj III. 

Ta moj odgovor posega nekoliko v diskusijo tovariša inž. Kovica. V zvezi 
z vprašanjem tovariša Kcmočarja bi rad opozoril, da je bila razprava o termo- 
elektrarni Šoštanj v skupščini precej obširna, v vseh odborih močno osvetljena, 
posebna komisija pa je podatke še dodatno preverila in se je skupščina z gla- 
sovanjem odločila za gradnjo termoelektrarne Šoštanj II. Zelo težko je sedaj 
pogovarjati se sam s seboj — zakaj je skupščina to sprejela. Mislim, da je 
neobičajno, določene zakone, ki jih je skupščina v preteklosti sprejela, čez eno 
ali pa čez dve leti ponovno proučevati in dajati na dnevni red. 

Mislim, da s takim pristopom k problematiki situacijo samo otežujemo 
in bi verjetno poslanci iz revirjev lahko marsikaj krepkega povedali tudi na 
temo, ki jo je tovariš Kovič načel. Menim, da je treba proizvajalcem premoga 
dati perspektivo. O tej perspektivi tudi tovariš Komočar sprašuje. Ta perspek- 
tiva pa je dana s tem, da se zavzemamo za gradnjo termoelektrarn na bazi 
premoga, ene v Šoštanju, druge v Trbovljah, s čimer naj bi se rešil plasma 
lignita približno do 80 % proizvodnje in plasma rjavega premoga nekaj nad 
70%- Prodaja ostalega premoga, to je od 70 oziroma 80% do 100%, je pa 
seveda predvsem vprašanje revirjev samih, njihovih poslovnih sposobnosti, nji- 
hove komerciale itd. In tudi glede cen premoga, ki so pri elektriki važne, je 
bilo dokazano, da so na podlagi dolgoročnih pogodb med elektrarno in rud- 
nikom konkurenčne, seveda toliko bolj pa bo to moralo veljati za plasma 
razlike od 70 oziroma 80 do 100% proizvodnje. Energetska bilanca, o kateri 
bomo drugo leto spomladi razpravljali, ne bo zagotavljala distribucije premoga,- 
ampak nam bo prikazala samo določene trende v porabi premoga in bo plasma 
predvsem vprašanje premogovnikov samih, kako bodo premog, ki ga niso s 
svojimi dolgoročnimi pogodbami prodah elektrarnam, prodali drugim porab- 
nikom premoga. 

Moram reči, da se bo izvršni svet zavzemal v gospodarski politiki v letu 
1968 in predvsem pri okvirnem določanju politike skupnih rezerv za vklju- 
čitev financiranja preusmeritve tistih slovenskih premogovnikov, za katere 
jasno vemo, da v bodoče ne bodo mogli biti konkurenčni tako glede cene kot 
tudi razpoložljivih rezerv. To so recimo premogovniki Laško, Senovo in Ko- 
čevje, katerim bo treba v okvirih v skupščini začrtane politike skupnih rezerv 
zagotoviti financiranje za njihovo preusmeritev, in prekvalifikacijo rudarjev 
v nove dejavnosti, in tako zagotoviti zaposlitev vseh, ki sedaj delajo v pre- 
mogovnikih. Seveda morajo biti ekonomski programi realno in dobro obdelani, 
najti je treba take artikle in tak proizvodni asortiment, ki bo konkurenčen, 
in ki bo predstavljal dokončno rešitev tistih premogovnikov, ki s ceno premoga 
ne bodo več konkurenčni oziroma, ki ne bodo imeli dovolj svojih rezerv, da 
bi se lahko še naprej pojavljali na trgu. 

Na vsak način je važno to, da nekateri premogovniki že sedaj težijo 
k temu, da precejšen del lastne amortizacije rezervirajo za preusmeritev, ki 
je pred njimi in da potem sodelujejo skupaj z ostahmi zainteresiranimi pri 
financiranju take preusmeritve. 

Fredsednik Miran Goslar: Na vprašanje poslanca Janeza Mihevca 
bo odgovoril tovariš Lojze Komel. Oprosti, tovariš Kcmočar, da te nisem 
poprej vprašal, če si zadovoljen z odgovorom. 
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Edo Komočar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Z odgovorom predstavnika izvršnega sveta se delno strinjam. Poslansko vpra- 
šanje sem postavil predvsem zaradi tega, ker je najvišji organ upravljanja, 
to je skupščina, sprejela v programu razvoja do leta 1970 sklep, da se bo 
v okviru energetske bilance proučil položaj premogovnikov v SR Sloveniji, ki 
naj da orientacijo za nadaljnji razvoj oziroma preusmeritev dejavnosti delovnih 
organizacij s tega področja. 

Predstavnik izvršnega sveta je omenil, in osebno soglašam, da za Slovenijo 
predstavljajo problem predvsem štirje oziroma 3 rudniki, in to Laško, Kočevje 
in Senovo. Govoril bom za svojo volilno enoto, to je predvsem o problemu 
rudnika Senovo, o katerem se že dovolj časa govori, nekajkrat pa sem o njem 
tudi sam že razpravljal. Dovolite mi, da v nekaj besedah orišem položaj rud- 
nika Senovo. 

Rudnik ima po strokovnih ugotovitvah približno 3 do 3,5 milijona ton 
zalog premoga, kar zadošča pri sedanji proizvodnji za 10 do 15 let eksploatacije. 
Pri rudniku je zaposlenih 950 ljudi, od tega 652 ljudi brez vsakršnega nepre- 
mičnega premoženja, 284 ljudi je tako imenovanih polproletarcev, 731 je po- 
ročenih, 250 je samskih itd. Kvalificiranih delavcev je 123. Predstavnik izvrš- 
nega sveta tovariš Simoneti je že govoril o vprašanju obstoja termoelektrarne 
Brestanica, s čimer pa je tesno povezano tudi vprašanje obstoja premogovnika 
Senovo. Termoelektrarna je v neposredni bližini rudnika, v isti kotlini, a ima, 
kot je bilo rečeno, perspektivo še do leta 1970 ali 1972. V elektrarni je za- 
poslenih nadaljnjih 200 ljudi. Ce seštejemo zaposlene v obeh podjetjih in nji- 
hove družinske člane, je v tej kotlini približno 5 do 5 in pol tisoč ljudi. To 
pa je po mojem mnenju že problem širše dimenzije, o katerem ne morejo 
razpravljati in dokončno sklepati samo organi upravljanja v rudniku Senovo 
in elektrarni Brestanica ter lokalni činitelji, ampak je to problem širše druž- 
bene skupnosti, konkretno Slovenije. Zato osebno podpiram idejo predstavnika 
izvršnega sveta, da bi bilo prav, da s pomočjo maksimalnega angažiranja 
predstavnikov kolektivov rudnika Senovo in ostalih rudnikov skušamo s skup- 
nimi močmi v prihodnjem letu prek aktiviranja sklada skupnih rezerv go- 
spodarskih organizacij Slovenije ta problem začeti tudi konkretno reševati. 

Predsednik Miran Goslar: Na vprašanje poslanca Janeza Mihevca 
bo odgovoril tovariš Lojze Komel. 

Lojze Komel: Fredlog poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR 
Slovenije tovariša Janeza Mihevca se nanaša na spremembo meje med gozdno- 
gospodarskima območjema Brežice in Novo mesto za tisti del meje, ki deli 
teritorij občine Trebnje tako, da del teritorija te občine spada pod GGO Novo 
mesto, del teritorija pa pod GGO Brežice. Meja med tema dvema gozdno 
gospodarskima območjema naj bi se spremenila tako, da bi celotno območje 
občine Trebnje pripadalo gozdnemu gospodarstvu Novo mesto. 

Glede gozdnogospodarskih območij je temeljni zakon o gozdovih (Ur. list 
SFRJ št. 26/65) uveljavil načela, da se za pravilno gospodarjenje z gozdovi 
oblikujejo gozdnogospodarska območja in da se gozdovi v družbeni lastnini, 
ki so zajeti v ta območja, dajejo kot celota v gospodarjenje eni gospodarski 
organizaciji. Prav tako se po določbah temeljnega zakona o gozdovih smejo 
dati z zakonom republike tudi zasebni gozdovi, M so znotraj gozdnogospodar- 
skega območja, v gospodarjenje eni gospodarski organizaciji. V temeljnem 



45. seja 145 

zakonu o gozdovih so določeni tudi kriteriji za oblikovanje gozdnogospodarskih 
območij, prav tako pa ta zakon tudi določa, da gozdnogospodarska območja 
ustanovi pristojni organ, ki je določen z zakonom republike. 

Republiški zakon o gozdovih (Ur. list SRS št. 30/65) konkretizira določbe 
temeljnega zakona o gozdovih glede gozdnogospodarskih območij in hkrati 
pooblašča izvršni svet skupščine SR Slovenije, da določa in spreminja ta ob- 
močja potem, ko dobi mnenje občinskih skupščin ter zainteresiranih gozdno- 
gospodarskih organizacij. Meje gozdnogospodarskih območij je izvršni svet 
določil z odlokom o določitvi gozdnogospodarskih območij v SR Sloveniji (Ur. 
list, št. 37/1965). 

Ob pripravi odloka o določitvi gozdnogospodarskih območij je republiški 
sekretariat za gospodarstvo zahteval mnenje vseh občinskih skupščin in vseh 
zainteresiranih gospodarskih organizacij. Svoje mnenje je poslalo 54 občin, vse 
gozdnogospodarske organizacije (po številu 14), štiri kmetijske zadruge in trije 
kmetijski kombinati. Mnenja gozdnogospodarskih organizacij so bila enotna, 
in sicer, da se potrdijo takšna gozdnogospodarska območja kot so bila v tem 
času zatečena. 42 občin se je z obstoječim stanjem strinjalo, 12 pa jih je 
poslalo spreminjevalne predloge. Kmetijske zadruge so se opredelile tako kot 
njihove občine, to je da bi se ustanovila gozdnogospodarska območja v okviru 
občin. 

Po sedanjem odloku o določitvi gozdnogospodarskih območij je Slovenija 
razdeljena na 13 območij in na kraško območje. Temeljni zakon o gozdovih 
je v juniju leta 1965 razglasil gozdove za osnovna sredstva. Republiški zakon 
o gozdovih pa poleg drugih določb vsebuje tudi važne določbe za gospodar- 
jenje z zasebnimi gozdovi. Gospodarjenje v teh gozdovih je izenačeno z go- 
spodarjenjem v družbenih gozdovih, kar pomeni, da velja, da so vsi gozdovi 
znotraj posameznih gozdnogospodarskih območij enako obravnavani. 

Pred izidom odloka o gozdnogospodarskih območjih so gozdnogospodarske 
organizacije že v tedanjih gozdnogospodarskih območjih imele v upravi druž- 
bene gozdove, ki pa so po temeljnem zakonu o gozdovih že bili osnovna 
sredstva. Kot je znano, je odvzem osnovnih sredstev mogoč le na podlagi 
zveznega zakona. Odločitev izvršnega sveta je bila pri izdaji odloka o določitvi 
gozdnogospodarskih območij logična utrditev obstoječega stanja. Glede na za- 
htevo zakona o gozdovih, da se z vsemi gozdovi gospodari enotno, bi vsaka 
drugačna odločitev nasprotovala temu zakonu. 

Gozdnogospodarsko območje kot pojem vključuje tiste proizvodne čini- 
telje, ki jih gozdarstvo operativno zajema v treh glavnih dejavnostih ekonom- 
skega kompleksa, in sicer: gojenje gozdov, izkoriščanje gozdov in predelava 
lesa, uporabljiva pa so kot ekonomsko organizacijski instrument. Gozdnogospo- 
darska območja so se v praksi oblikovala in uveljavila v pomenu teritorialnih 
enot, izbranih z določenimi nameni za ureditev in pospeševanje napredka 
gozdnega in lesnega gospodarstva. Dosledno izvajanje teh gospodarsko ute- 
meljenih načel zahteva tudi ustrezno stabilno rajoniranje proizvodnega pro- 
stora, kar pomeni, da meje političnoteritorialnih skupnosti ne morejo biti 
kriterij za določanje mej gozdnogospodarskih območij. Prav tako ne more biti 
oblikovanje gozdnogospodarskih območij odraz samo nekaterih mnenj in po- 
enostavljenih ocen sedanjega stanja, ampak rezultat natančnih in kompleksnih 
analiz različnih faktorjev. Ob sprejetju odloka o določitvi gozdnogospodar- 
skih območij je izvršni svet sprejel tudi stališče, da je podlaga za morebitne 
spremembe gozdnogospodarskih območij lahko le gozdnogospodarski načrt pri- 
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zadetega območja, kjer bo treba s poglobljenimi ekonomskimi analizami do- 
kazati upravičenost obstoja vsakega posameznega območja. Vsaka drugačna 
rešitev bi se pokazala kot negativna, ker bi se s tem porušil eden od važnih 
razlogov za obstoj gozdnogospodarskih območij, namreč možnost za optimalno 
koriščenje prirodnih potencialov v okviru območja. 

Po sprejetju zakona o gozdovih in izidu odloka o določitvi gozdnogospo- 
darskih območij bi morala občina Trebnje oddati gozdove v gospodarjenje 
gozdnemu gospodarstvu Brežice na enem delu svojega območja, gozdove na 
drugem delu pa gozdnemu gospodarstvu Novo mesto. Ker ta občina tega ni 
storila, ji je vrhovno sodišče SR Slovenije s sodbo naložilo, da njeno stališče 
ni v skladu z zakonitimi predpisi in da mora gozdove oddati v določenem 
roku. Kljub tej sodbi občina Trebnje ni opravila svoje naloge, zato je vrhovno 
sodišče SR Slovenije izdalo sklep, ki nadomešča občinski odlok o dodelitvi 
gozdov. Občina Trebnje s takim izidom zadeve ni bila zadovoljna in je potem 
predlagala ustavnemu sodišču SR Slovenije, da oceni, da pooblastilo izvršnemu 
svetu, po katerem izvršni svet lahko določa in spreminja gozdnogospodarska 
območja, ni v skladu z določbami ustave SR Slovenije. 

Prav tako je ta občina spodbijala določbo zakona o gozdovih, po kateri 
morajo občinske skupščine dodeliti gozdove v gospodarjenje znotraj posa- 
meznih gozdnogospodarskih območij. Občina Trebnje je predlagala, naj bi 
Ustavno sodišče SR Slovenije naložilo Skupščini SR Slovenije, da uskladi te 
določbe zakona o gozdovih z ustavo SRS tako, da bodo za določanje gozdno- 
gospodarskih območij pristojne občinske skupščine in da vprašanje dodelitve 
gozdov uredi drugače. Zahtevo občine Trebnje je Ustavno sodišče SR Slovenije 
zavrnilo kot neutemeljeno. 

Iz navedb o poteku dodelitve gozdov v občini Trebnje je razvidno, da so 
bila v tem primeru uporabljena vsa možna pravna sredstva, tako v pogledu 
varstva zakonitosti kot v pogledu ocene ustavnosti zakona o gozdovih. Poleg 
navedb glede strokovne utemeljitve pri odločitvi za določitev meje med gozd- 
nogospodarskima območjema na teritoriju občine Trebnje navajamo še podatke 
o razmerah za tisti del te občine, ki spada pod GGO Brežice. V tem predelu 
je okoli 2600 ha družbenih in okoli 5500 ha zasebnih gozdov. Družbeni gozdovi 
so razdrobljeni po celotnem spornem ozemlju in pomešani z zasebnimi gozd- 
nimi parcelami. 

Ker se družbeni gozdovi brez posebno utemeljenih razlogov ne morejo 
odvzeti gozdnemu gospodarstvu Brežice, je edino smotrno in racionalno go- 
spodarjenje z gozdovi v takem teritorialnem okviru, kot je to določeno z od- 
lokom o določitvi gozdnogospodarskih območij. Poudarjamo še dejstvo, da ni 
nobenega utemeljenega razloga, ki bi kazal na to, da bi bili občani občine 
Trebnje ovirani pri sodelovanju glede gospodarjenja z gozdovi samo zato, ker 
ta predel spada pod gozdno gospodarstvo Brežice in ne pod gozdno gospo- 
darstvo Novo mesto. V okviru občine Trebnje ima gozdno gospodarstvo Novo 
mesto svoj gozdni obrat v Trebnjem, gozdno gospdarstvo Brežice pa svoj 
gozdni obrat v Mokronogu, sporni del ozemlja pa je samo v okolici Mokronoga, 
torej obrata gozdnega gospodarstva Brežice. 

Potek izvajanja zakona o gozdovih na območju občine Trebnje kakor tudi 
vsebina poslanskega vprašanja kažeta, da občina Trebnje ni stremela za čim 
hitrejšo realizacijo zakona, temveč je s svojimi postopki izvajanja zakona 
skrajno zavlačevala in praktično podpirala nezakonito stanje na tem območju. 
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Republiški sekretariat za gospodarstvo je zato podvzel ustrezne druge korake 
za zaščito zakonitosti. 

Gozdni gospodarstvi Novo mesto in Brežice sta izvedli prevzem in predajo 
gospodarjenja v zasebnih gozdovih na spornem območju občine Trebnje 1. no- 
vembra 1967. Gozdno gospodarstvo Brežice je prevzelo v gospodarjenje zasebne 
gozdove na tem predelu skladno s predpisi. Odprta so sicer še nekatera vpra- 
šanja, ki pa spadajo na področje premoženjsko-pravnih zadev in ki bodo se- 
veda rešena v doglednem času s pomočjo medsebojnih dogovorov med obema 
gozdnima gospodarstvoma. 

Glede pripombe tovariša poslanca Janeza Mihevca na določbe zakona o 
gozdovih, češ da so kršene samoupravne pravice občanov in občine, ker je 
za določanje in spreminjanje mej gozdnogospodarskih območij pooblaščen iz- 
vršni svet namesto občin, pripominjamo naslednje: 

Sklicevanje na določbo 86. člena ustave SR Slovenije, kjer je določeno, 
»da se v občini urejajo odnosi, ki imajo neposredno pomen za občane v občini« 
in češ da je ta določba v povezavi z določbo zakona o gozdovih, kjer je rečeno, 
»da določa gozdnogospodarska območja izvršni svet«, ni umestno iz preprostega 
razloga, ker take povezave v tem primeru ni. Pri tem gre za očitno nepravilno 
interpretacijo ustavnih določb, saj so gozdovi dobrina splošnega pomena in 
zato po določbi 20. člena ustave SFRJ uživajo posebno, z zakoncm določeno 
varstvo. Tudi na drugih mestih poudarja ustava SFRJ poseben pomen gozdov 
kot splošne dobrine in pooblašča zvezno ter republiško skupščino, da z zakonom 
na poseben način uredita posamezna vprašanja v zvezi z gozdovi. 

Iz ustavnih določb nedvoumno izhaja, da imajo gozdovi in gospodarjenje 
z njimi širši oziroma splošno družbeni pomen ter da tu ne gre samo za odnose, 
ki bi se mogli urejati samostojno v okviru posamezne občine. Vsa gozdno- 
gospodarska območja v SR Sloveniji so večja kot posamezne občine, zato 
naloge v zvezi z oblikovanjem teh območij opravlja lahko le organ širše 
družbeno-politične skupnosti. 

Vsa ta vprašanja so že bila razčiščena, dvakrat na Vrhovnem sodišču SR 
Slovenije in enkrat na Ustavnem sodišču SR Slovenije, prav tako pa tudi na 
Ustavnem sodišču SFRJ. Zato smatramo, da predlog za spremembo mej med 
gozdnogospodarskimi območji v občini Trebnje, prav tako pa tudi pripombe 
k zakonu o gozdovih, niso tprejeirijive. Predlog poslanca Janeza Mihevca 
namreč vsebuje iste razloge, zaradi katerih so bile sprožene razprave že na 
Vrhovnem sodišču SR Slovenije kot tudi na Ustavnem sodišču SR Slovenije. 

Navedbe poslanca Janeza Mihevca glede gospodarjenja z gozdovi in eko- 
nomsko-finančnih zmogljivosti obeh gozdnogospodarskih organizacij niso ar- 
gumentirane v vprašanju, naše ugotovitve pa kažejo, da sta ti dve gospodarski 
organizaciji v tem pogledu precej izenačeni, še posebno pa nismo mogli ugo- 
toviti bistvenih razlik predvsem pri cenah lesa, ki jih prejme lastnik gozda. 

Glede na povedano predlog tovariša Janeza Mihevca, poslanca gospodar- 
skega zbora Skupščine SR Slovenije, ni sprejemljiv, ker ni v skladu z. določbami 
in nameni niti temeljnega niti republiškega zakona o gozdovih. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Ali želiš kaj pripomniti tovariš Mihevc? 
(Ne.) Tovariš Komel, prosim še za odgovor na poslansko vprašanje tovariša 
Franca L-amuta. 

10* 
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Lojze Komel: Poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije 
tovariš Franc Lamut je postavil vprašanje, če opravlja glede na določbe zakona 
o veterinarski Službi v SR Sloveniji lahko naloge veterinarske inšpekcije vete- 
rinarska postaja »Posavje« Ljubljana-Polje. Pri tem se sklicuje na določbe 5. do 
10. člena tega zakona, po katerih opravljajo veterinarsko inšpekcijo lahko le 
občinske veterinarske inšpekcije oziroma republiški veterinarski inšpektorat, 
dejansko pa da opravljajo na območju vseh petih ljubljanskih občin to službo 
zavodi. 

Tovariš poslanec sprašuje, če sprejema naša skupščina zakon samo zaradi 
formalnopravne ureditve, da jih torej ni potrebno izvajati, in končno, kdo 
odgovarja za izvajanje oziroma neizvajanje zakonov. 

Na vprašanje odgovarjamo: Inšpekcijsko službo ureja sedaj zakon o ukre- 
pih za pospeševanje živinoreje in o zdravstvenem varstvu živine (Ur. list SRS 
št. 4/67), ki z drugo točko 40. člena med drugim razveljavlja določbe 5. do 
10. člena zakona o veterinarski službi v SR Sloveniji, torej določbe, na katere 
opira tovariš poslanec svoje vprašanje. 

Po 34. členu novega zakona o ukrepih za pospeševanje živinoreje in o 
zdravstvenem varstvu živine nadzorujejo izvajanje in uporabo predpisov s pod- 
ročja veterinarstva občinski organi, ki so pristojni za veterinarsko inšpekcijo. 
Republiški veterinarski inšpektorat daje strokovno pomoč pri organiziranju in 
opravljanju veterinarske inšpekcije v občinah in nadzira delo občinskih inšpek- 
cijskih organov. Taki pravni ureditvi je prilagojena celotna inšpekcijska služba 
v republiki in tudi na območju mesta Ljubljane. 

Informacijo, ki jo je dobil tovariš poslanec, češ da opravljajo naloge vete- 
rinarske inšpekcije zavodi, ni točna. Veterinarsko inšpekcijo opravljajo na 
območju mesta Ljubljane stalni veterinarski inšpektorji, delavci uprave za 
inšpekcijske službe pri mestnem svetu in občinski inšpektorji, ki so delavci 
veterinarske postaje. 

Veterinarska postaja »Posavje« Ljubljana-Polje kot delovna organizacija 
ne more biti in tudi ni pooblaščena za opravljanje veterinarske inšpekcije, pač 
pa opravljajo določene inšpekcijske naloge posamezni delavci te postaje kot 
občinski inšpektorji. Za opravljanje inšpekcijskih nalog so ti inšpektorji odgo- 
vorni izključno občini, ki jih je za to delo postavila. Glede na to je organizacija 
veterinarske inšpekcije na območju mesta Ljubljane v skladu z veljavnimi 
predpisi. 

Predsednik Miran Goslar: Zeli tovariš Lamut kaj pripomniti? 

Franc Lamut: Strinjam se z odgovorom, vendar mislim, da je treba 
vse to tudi praktično izvajati. Sodim, da bi bilo treba na vprašanje odgovarjati 
bolj na kratko in v preprostejši obliki. 

Predsednik Miran Goslar: Se vprašanje tovariša Rada Sorlija. Nanj 
bo odgovoril inž. Vladimir Cadež. 

Inž. Vladimir Čadež: Tovariš poslanec Rado S orli je postavil na- 
slednje vprašanje: temeljni zakon o gradnji investicijskih objektov, ki ga je 
sprejela zvezna skupščina (Uradni list št. 52/66), predvideva v 43. in 52. členu, 
da lahko republike s svojim predpisom določijo strokovno izobrazbo in prakso 
projektantov in vodij del za posebno zahtevne objekte. Sedaj določajo stro- 
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kovno izobrazbo in prakso za projektante in odgovorne vodje del delovne 
organizacije s svojimi pravilniki. Na podlagi tega postavlja poslanec vprašanje 
ali bodo izdani ustrezni republiški predpisi in če bodo, kdaj bodo predvidoma 
izdani. 

Na to vprašanje odgovarjam naslednje: Republiški sekretariat za gospo- 
darstvo je na osnovi pooblastil temeljnega zakona o graditvi investicijskih 
objektov pripravil osnutek zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja 
graditve investicijskih objektov, ki je bil že dostavljen izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije 24. novembra letos. Predlog zakona določa v 3. in 15. členu 
tudi potrebno strokovno izobrazbo in prakso, projektantov in vodij del za po- 
sebno zahtevne objekte. Predvideva se, da bo zakon v obravnavi takoj po 
novem letu. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Je še kakšno poslansko vpra- 
šanje? Prosim poslance, če imate morda še kakšno poslansko vprašanje, da mi 
ga izročite, ali pa pošljete po pošti. Na to vprašanja bi dobili odgovore na na- 
slednji seji gospodarskega zbora. Računajte s tem, da bo verjetno naslednja 
seja zadnje dni tega meseca. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se 
strinjajo.) 

To pomeni, da lahko preidemo na 7. točko dnevnega reda, to je 
na razpravo o okvirnem programu dela gospodarskega zbora. 

Moram se upravičiti, vendar kljub pozni uri smatram za svojo dolžnost, 
ki izhaja tudi iz diskusije na predsedstvu, da dam kratek uvod, ki pa nas ne 
bo dolgo zadržal pri tej zadnji točki. 

Program gospodarskega zbora izhaja iz skrbne obdelave in je konkreti- 
zacija programske osnove, ki jo je sprejelo predsedstvo letos 10. novembra. 
Vzporedno s to razpravo, ki opredeljuje osnovne naloge na posameznih pod- 
ročjih našega gospodarskega življenja, je tekla tudi razprava za sestavo pro- 
grama našega zbora. Tako kot pri programski osnovi, so tudi tu sodelovale 
številne organizacije, družbeno-politične organizacije, družbeno-politične skup- 
nosti, razne samoupravne skupnosti in republiški upravni organi, poleg tega pa 
smo dobili še vrsto pripomb, ki so tudi bile upoštevane. 

V razpravi se je pokazalo, da ta program predstavlja v nekem smislu nov 
način dela gospodarskega zbora, ko težimo, da bi v delo vnesli več načrtnosti, 
predvsem pa, da jasno pokažemo na orientacijo, ki jo gospodarski zbor v skladu 
s svojimi pristojnostmi in dolžnostmi do gospodarstva namerava realizirati 
v naslednjem obdobju. Zato tega programa ni mogoče razumeti samo kot pro- 
gram našega zbora, ker bodo mnoge razprave o teh vprašanjih na dnevnih redih 
tudi v drugih organizacijah, družbeno-političnih organizacijah, zbornici, sindi- 
katih itd. V tem smislu lahko predstavlja ta program osnovo za koordinacijo 
naporov vseh družbenih činiteljev, ki so kakorkoli zainteresirani za reševanje 
teh problemov, na sodelovanju v gospodarskem življenju, da s svojimi stališči 
in predlogi doprinesejo k tem nalogam in k njihovemu reševanju. Tako je torej 
ta program tudi akt usmerjanja dela vseh drugih samoupravnih organizacij, 
od delovnih organizacij do najvišjih predstavniških organov, da se koncentri- 
rajo napori pri reševanju teh vprašanj. To hkrati pomeni tudi koordinacijo 
dela analitskih služb pri raznih institucijah, ki pripravljajo materiale ne samo 
v naši skupščini in ne samo pri izvršnem svetu aH pri upravnih organih, temveč 
tudi pri zbornici in drugih. Zato je pri vseh, ki so tu navedeni kot priprav- 
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ljalci materiala ali kot sodelavci, predvideno sodelovanje že pri pripravi teme 
in razdelitvi nalog med nosilce teme in med sodelavce. To, da so nekateri sode- 
lavci tu našteti, pa še ne pomeni, da je s tem že izčrpana možnost, da ne bi 
mogli ali smeli sodelovati tudi drugi sodelavci, ki v programu niso konkretno 
navedeni. Naša želja je, da se doseže čim širše sodelovanje, da bi tako vsa 
širina stališč prišla čimbolj do izraza. 

Pri sami vsebini programa se ne bom zadrževal, ker je ta jasno oblikovana 
in obrazložena v samih temah. Celoten program temelji na realizaciji ciljev 
reforme, predvsem v iskanju vsega tistega, kar pomeni podporo procesom, ki 
vodijo k progresivnim gibanjem in k uveljavljanju sodobnih in učinkovitih 
oblik v gospodarstvu. Vse teme so v bistvu orientirane na to. To pomeni, da 
gre pri vsaki temi za oceno tega, kaj je v dosedanjih rezultatih reforme pozi- 
tivnega, ne samo glede doseženih materialnih rezultatov, ampak tudi koliko 
in kako hitro prodirajo progresivna pojmovanja, kako se lomi stara mentali- 
teta, kako napreduje orientacija k pozitivnim gibanjem, ki jih uveljavlja 
reforma itd. Iz tega razloga je bilo tudi zelo težko opredeliti prioriteto posa- 
meznih nalog. V uvodnem delu na strani 2 so te prioritetne naloge okvirno 
napisane in naštete in jih zato tu ne bi ponavljal. Vendar pa prioriteta ne po- 
meni časovne prioritete ali pa da bi prioritetne naloge v samem programu 
lahko posebej izločili. V bistvu je treba smatrati ta program tako, da so vse 
tiste teme, ki izhajajo iz prioritetnih nalog, navedenih v uvodu, pravzaprav 
prioritetne naloge tega programa. Torej ni prioriteta vrstni red tu napisanih 
nalog, niti njihova časovna opredelitev. Mnogih nalog, ki so po svoji vsebini 
prioritetne, torej ne bomo obravnavali takoj v začetku, ker zahtevajo pač bolj 
temeljitih in skrbnih priprav. 

V zvezi s programom želim poudariti še njegovo okvirnost. Ta okvirnost 
se nanaša tako na vsebino posameznih tem, kot tudi na čas, v katerem naj 
bi bile obravnavane. Frogram je obširen, vendar mislimo, da ga je mogoče 
realizirati predvsem v tem smislu, da se v predvidenih terminih, ki so tu 
napisani, materiali pripravijo, kar pa ne pomeni, da to terja od nas, da v teh 
časovnih terminih, ki so tu napisani, tudi že razpravljamo na samem zboru. 
Poudarjam, da sploh ne gre za to, da bi se za vsako ceno držali terminov, ker 
je važnejša kvalitetna in vsestranska proučitev problema, s tem pa tudi večja 
učinkovitost ukrepov, ki naj bi jih sprejeli. Ni torej izključeno, da bomo že pri 
prvih razpravah o nekaterih problemih prišli do ugotovitev, da je treba nada- 
ljevati s proučevanjem vprašanja, obenem pa da je treba vztrajati na tem, 
da se stvari dokončno rešijo. Zato torej izvajanja programa ni mogoče vezati 
na nek časovni rok, niti ne na dobo do julija 1968, temveč morda celo na 
naslednje delovno obdobje, kar obenem velja tudi za programsko osnovo. 

Seveda pa nekatere stvari zahtevajo hkrati hitre rešitve, zlasti tam, kjer 
gre za tekoča gospodarska gibanja, ki vznikajo iz same neposredne prakse 
delovnih organizacij. Zato tudi vsebina predlaganih tem nikakor ne pomeni 
kalupa, ki bi ga ne bilo mogoče spremeniti, to se pravi izločiti iz posameznih 
tem določena vprašanja in jih tudi že prej posebej obravnavati. Kakor bomo 
torej na eni strani težili, da se programa čimbolj držimo, bo hkrati potrebno, 
da ga dopolnjujemo in menjamo, da bomo pravzaprav stalno sredi tekočih 
gospodarskih gibanj in problematike, da sprejemamo dodatne naloge, da spre- 
minjamo roke na prej ali na pozneje, predvsem pa tudi, do dopolnjujemo vse- 
bino tem. 
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Ce vse to upoštevamo, potem seveda ta program ne vsebuje vsega, o čemer 
bo zbor razpravljal. Frogram je usklajen sicer s programom republiškega zbora 
naše skupščine in gospodarskega zbora zvezne skupščine, vendar pa ni posebej 
omenjena vrsta sistemskih vprašanj, raznih predlogov in zakonov ter drugih 
dokumentov, ki bodo prihajali iz zvezne skupščine. Ker pa vemo, da bo o tem 
treba razpravljati in da bo treba zavzemati stališča, da bo treba pokazati 
iniciativo in formulirati predloge, moramo torej predvideti možnost in tudi 
nujnost, da se v teku izvajanja programa prilagajamo potrebam tekoče prakse 
in iniciativam, ki bodo prišle od gospodarskih organizacij, pa seveda tudi od 
poslancev samih in da sodelujemo z vsemi tistimi, ki so kakorkoli povezani 
s to problematiko. 

Posebno pozornost je treba posvetiti aktivnosti poslancev. Mislim, da že 
dosedanja praksa kaže na to, da morajo postati poslanci aktivni že v fazi pri- 
prave materiala. Nosilci tem, ki so zadolženi za to, da pripravijo posamezne 
teme, so zaprošeni, da čimprej predložijo dispozicije, ki se nanašajo na vsebino 
posameznih tem, tako da bi odbori našega zbora že predhodno lahko raz- 
pravljali o sami dispoziciji in dali pripombe, da bi torej vplivali na vsebino 
materialov. Potrebno bo formirati občasne grupe poslancev, ki bodo kot de- 
lovne grupe sodelovale pri sestavi materialov, prav tako pa bo verjetno treba 
pritegniti k sodelovanju tudi posamezne strokovnjake, da bi s svojim znanjem 
in izkušnjami obogatili ta stališča in pripomogli k učinkovitejšemu reševanju 
stvari. 

Mislim, da je potrebno poudariti aktivnejši odnos poslancev našega zbora, 
zlasti še tistih, ki so člani posameznih odborov, do predlogov zveznih predpisov. 
Tu se ne bomo smeli omejiti na čakanje, temveč bo treba pokazati lastno 
iniciativo in tudi izsiliti določene hitrejše rešitve, če bo to potrebno. Prav 
gotovo bo treba marsikdaj tudi formulirati zahtevke in predloge. 

Na koncu naj opozorim samo še na dva kompleksa vprašanj, ki nista 
sicer posebej omenjena v programu, pa bosta kljub temu predstavljala po- 
memben del dejavnosti zbora in poslancev samih. 

V obeh primerih gre za dolgoročnejše delo, ki se ne nanaša samo na to 
obdobje, ampak pomeni nadaljnje izgrajevanje našega skupščinskega sistema 
in bo zato še posebej vezano na sodelovanje z zvezno skupščino in z republiškim 
zborom naše skupščine. _ . 

Pri prvem kompleksu vprašanj gre za nadaljnjo zakonodajno politiko fede- 
racije in republike, zlasti s stališča razmejevanja zveznih in republiških pri- 
stojnosti v gospodarski zakonodaji in v zvezi s tem za bolje izdelano vlogo 
republike na tem področju. Pri drugem pa gre za nadaljnje izgrajevanje vloge 
gospodarskega zbora kot najvišjega samoupravnega organa v procesih samo- 
organiziranega gospodarstva. ^ 

Iskati bi morah rešitve, ki bi vodile k večji učinkovitosti vseh družbenih 
naporov na področju gospodarstva, tako da bi gospodarski zbori s svojimi 
sklepi na samoupravni osnovi lahko sprejemali tudi ukrepe, ki so v neposred- 
nem interesu gospodarstva in njegovega napredka kot celote. 

Gre torej za proučevanje možnosti, da bi se gospodarski zbori uveljavili 
kot nosilci družbenega dogovarjanja, ki ne bi temeljilo samo na priporočilih, 
ki so konec koncev odvisna od dobre volje, da se izvajajo ali pa ne, temveč 
bi bili sankcionirani tudi z ustreznimi ukrepi. 

Predlagam, da okvirni program zbora sprejmemo. 
Zeli še kdo razpravljati? Frosim, besedo ima Ivan Zivič. 
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Ivan Zivič: Tovarišice in tovariši poslanci! K predloženemu programu 
nimam pripomb, saj so odbori, ki so o njem razpravljali, že ugotovili, da je 
verjetno preobširen za čas, ki je predviden za njegovo uresničitev. 

K programu pa imam naslednji predlog: razprava o razvoju obrtništva, 
ki je predvidena za drugo trimesečje prihodnjega leta, naj se po možnosti 
prenese v prvo trimesečje leta 1968. Svoj predlog utemeljujem z naslednjim: 

Zlasti v zadnjem času so žive razprave o zasebnem delu in o problemih, 
ki se v zvezi s tem pojavljajo. V razpravi so dane teze o osebnem delu s pro- 
izvajalnimi sredstvi v zasebni lasti. O tem vprašanju bo, kolikor mi je znano, 
razpravljala republiška konferenca Socialistične zveze in zvezna konferenca 
Socialistične zveze v mesecu januarju prihodnjega leta. Menim, da bi bila raz- 
prava veliko bolj učinkovita, Če bi jo časovno uskladili. Da bi odstranili 
škodljive pojave na tem področju, kot so recimo primeri bogatenja nekaterih 
posameznikov, smatram, da je prav, da do te razprave in ustreznih sklepov 
v skupščini pride čimprej. 

Predsednik Miran Goslar: Se kdo želi razpravljati? (Ne javi se 
nihče.) K predlogu tovariša Ziviča bi pripomnil samo to, da ni treba, da bi 
dikcijo spreminjali, ker že iz obrazložitve izhaja, da je program terminsko 
zelo gibljiv in da bi se v smislu predloga tovariša Ziviča skušali dogovoriti 
z gospodarsko zbornico, ki je nosilec te teme, da razpravljamo o njej že v prvem 
trimesečju in da časovno uskladimo to razpravo z razpravami pri drugih 
organizacijah. Se strinjate s tem predlogom? (Poslanci se strinjajo.) 

Potem prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog programa, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo 
vzdržal (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog okvirnega programa dela gospodarskega zbora 
soglasno sprejet. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 45. sejo gospodarskega 
zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 20.15.) 
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Predsedoval: Miran Goslar, predsednik in 
inž. Drago Kolar, podpredsednik 
gospodarskega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Miran Goslar: Tovarišice in tovariši poslanci! Začenjam 
46. sejo gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Opravičilo, da se ne morejo udeležiti današnje seje, so poslali poslanci: 
Jože Lesar, inž. Vladimir Klavs, inž. Ciril Mravlja, Maks Mauer, Peter Hlastec 
in Tone Lavtar. Glede na to ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 45. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava o položaju in vlogi trgovine v novih pogojih gospodarjenja; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi 

in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o ob- 

veznem deponiranju določenih sredstev v podjetjih za proizvodnjo in prenos 
električne energije; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o vodnem prispevku za 
leto 1968. 

Poleg tega predlagam, da dnevni red razširimo še z dodatno 7. točko, ki 
naj bi se glasila: obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi pred- 
sednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih 
odnosov. 

Ali se strinjate s tako dopolnjenim dnevnim redom? (Poslanci se strinjajo.) 
Ker ni ugovorov, ugotavljam, da se strinjate. Ima kdo še kak dodaten predlog? 
(Ne.) Dodatnega predloga ni. To pomeni, da je predlog dnevnega reda sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev zapis- 
nika zadnje seje. Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku 45. seje? (Ne javi se 
nihče.) Ugotavljam, da je zapisnik 45. seje zbora odobren. 
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Frehajamo na 2. točko dnevnega reda, na poslanska vprašanja. 
V gradivu za to točko ste prejeli vprašanje poslanca Antona Župančiča, ki 

ga je zastavil v času med obema sejama zbora. Na to vprašanje bo odgovoril 
tovariš Vladimir Lešnik. 

Vladimir Lešnik: Poslanec Anton Zupančič je postavil dve vpra- 
šanji, in sicer prvo vprašanje: »Ker finančni plan za leto 1968 ne predvideva 
večjih rekonstrukcij cest kot je na primer cesta Radeče—Sevnica, Litija— 
Zagorje, me zanima, kdaj se bo nadaljevalo z gradnjo zasavske ceste, posebno 
na odseku Hrastnik—Zidani most in Radeče—Krško. 

»Prav tako postavljam vprašanje, kje je predvidena trasa nove ceste 
Zidani most—Radeče in nadaljevanje proti Krškemu. To je važno zaradi tega, 
ker na področju Radeč in Zidanega mosta ni mogoče izdelati urbanističnega 
načrta brez rešitve teh variant.« 

»Naslednje vprašanje je izgradnja hidroelektrarn na Savi, ali se bo z grad- 
njo teh pričelo in kdaj?« 

»Zaradi vse večjega prometa na cesti Celje—Krško je ta cesta postala ne- 
vzdržna tako za gospodarstvo kakor tudi za turizem. Ker ni rešeno vprašanje 
ceste Hrastnik-Radeče, saj je ta del ceste praktično neprevozen, nima zgornji 
del Posavja zveze proti Zagrebu. Zato predlagam, da se v finančnem načrtu 
oziroma rebalansu predvidijo nadaljnja sredstva za gradnjo tega kritičnega 
objekta v Posavju.« 

»Ce teh sredstev ni mogoče zagotoviti v letošnjem finančnem načrtu, 
oziroma rebalansu, predlagam, da se sredstva za rekonstrukcijo tega odseka 
ceste predvidijo v finančnem planu za leto 1969. Občinske skupščine namreč 
ne bodo mogle prispevati tolikšen del svojih sredstev.« 

Odgovor: V finančnem načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 
je predvideno za ureditev cest v Zasavju 8 700 000 dinarjev, ki so bila prvotno 
določena za ureditev odseka Litija—Zagorje, katerega omenja vprašanje. Pri 
obravnavanju tega finančnega načrta so predstavniški organi in upravni odbor 
cestnega sklada SR Slovenije na pobudo zasavskih občin sklenili, da se vpra- 
šanje prioritete ureditve cest v Zasavju ponovno prouči in da se naknadno 
določijo cestne povezave v Zasavju, ki naj se uredijo v letu 1968. Na podlagi 
te proučitve bo možen odgovor glede prioritete, ureditve in poteka zasavske 
ceste na trasi Šentjakob—Zidani most. V letu 1968 se bo uredila ah cesta 
Hrastnik—Smarjeta pri Zidanem mostu in nekatere druge cestne povezave, 
ali pa cesta Litija—Zagorje. Ustrezno poročilo s predlogi bo predloženo v obrav- 
navo Skupščini SR Slovenije v prvem trimesečju leta 1968 in se bodo ustrezna 
cestna dela tudi v letu 1968 opravila. 

Glede na prej nakazana dela ne bo mogoče v bližnji prihodnosti urediti 
ceste Hrastnik—Zidani most po novi trasi, ker zahteva realizacija tega projekta 
sredstva v višini približno 60 milijonov dinarjev. Ti stroški pa presegajo mož- 
nosti sedaj razpoložljivih finančnih sredstev za ceste v Sloveniji. 

V letu 1967 je bila v sodelovanju z občino Laško financirana ureditev 
cestnega odseka Apnenica—Zidani most—Radeče in v sodelovanju z občino 
Sevnica ureditev odseka Boštanj—Impolca. V planu dela za leto 1968 so pred- 
videna sredstva v višini 2 milijona dinarjev, ki bodo skupaj s predvideno 
finančno participacijo občin Celje, Laško in Sevnica omogočila ureditev odseka 
Radeče—Boštanj. Tako bo do konca leta 1968 urejena cestna povezava od Celja 
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do Impolce, v makadamu pa bo ostal samo odsek Impolca—Krško, v dolžini 
okrog 12 km. 

V štiriletnem programu vzdrževanja in rekonstrukcij cest so predvidena 
za cestno povezavo Celje—Krško sredstva v višini 8 milijard 130 tisoč dinarjev. 
Od tega zneska je že porabljeno, angažirno, ali predvideno za 1. 1968 4 milijone 
270 tisoč dinarjev. Za ureditev zadnjega odseka Impolca—Krško je torej po 
štiriletnem programu na razpolago 3 milijone 860 tisoč dinarjev sredstev. Ta 
sredstva skupaj s participacijo interesentov bodo zadostovala za dokončno ure- 
ditev odseka Impolca—Krško. Tako bo do konca leta 1970 urejena cestna pove- 
zava Celje—Zidani most—Radeče—Krško. To bi bil odgovor na prvo vprašanje, 
ki ga je postavil tovariš poslanec. 

Drugo vprašanje je, ali se bo pričelo z gradnjo hidroelektrarne na Savi 
in kdaj. 

Znano je, da v programu izgradnje elektroenergetskih objektov do 1970, 
ki ga je sprejela skupščina Slovenije, ni predvidena gradnja hidrocentrale na 
Savi. V informacijo lahko povem, da so izdelane delne študije za sistem sedmih 
vodnih central na Savi, ki naj bi imela približno 150 MW instalirane moči. 
Te elektrarne bi dajale letno okoli 900 milijonov kW ur. Na podlagi sklepa 
Skupščine SR Slovenije se izdeluje dolgoročna energetska bilanca, ki bo v za- 
četku prihodnjega leta predložena skupščini in drugim organom v obravnavo. 
Energetska bilanca bo morala med drugim razčistiti tudi vprašanje elektro- 
energetskih izvorov, zlasti pa določiti naj optimalnejše karakteristike njihovih 
zmogljivosti, ki morajo dopolnjevati celotni sistem preskrbe z električno ener- 
gijo. Šele taka analiza bo lahko dala odgovor na vprašanje, kakšne kapacitete, 
kdaj in kje naj se v naslednjem obdobju grade novi energetski objekti, torej 
odgovor ali je umestno graditi elektrarne na Savi in kdaj naj se z gradnjo 
prične. 

Fredsednik Miran Goslar: Hvala lepa! Ali je tovariš Zupančič za- 
dovoljen z odgovorom. (Ne.) Besedo ima tovariš Zupančič. 

Anton Zupančič: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Z odgovo- 
rom nisem zadovoljen zaradi tega, ker nisem vprašal, kdaj naj bo zgrajena 
cesta, temveč kje bo potekala njena trasa. Kot mi je znano je trasa predvidena 
nekje na desnem bregu Save, vendar točno še ni določena. Zaradi tega so pri- 
zadeti tisti, ki žele graditi na tem območju. Vse prošnje za gradbena dovoljenja 
se zavračajo, češ da ni urbanističnega načrta, ki pa ni izdelan zaradi tega, ker 
ni razčiščeno vprašanje trase za novo cesto in ni odločitve o gradnji hidro- 
central na Savi. Želel sem dobiti odgovor, ali bo trasa za cesto tekla po desnem 
bregu Save in ali se bodo hidroelektrarne gradile ali ne. Zvedeti sem hotel, 
ali je trasa od Zidanega mosta do Hrastnika le začasna, ali pa je še v planu 
izgradnje naših cest. 

Fredsednik Miran Goslar: Tovariš Lešnik ah želiš dati odgo- 
vor? (Da.) 

Vladimir Lešnik: Cmenil sem že, da bo posebna komisija, ki pro- 
učuje ceste, lahko dala konkreten odgovor o programu cestnih tras. Težje pa 
je dati konkreten odgovor ali bo in če bo, oziroma kdaj bo prišlo do gradnje 
savskih elektrarn. Na ta vprašanja ne bo mogla dati odgovora niti energetska 
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bilanca, ki je le študija možnosti, ki jih bo mogoče vključiti in uporabiti vsak 
čas in pravočasno pri bodočem planiranju. Težko je glede na probleme urbani- 
stičnega načrtovanja dati konkreten odgovor, kdaj se bo nek objekt pričel 
graditi. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Poslance obveščam, da sta poslanca Franc 
Klemenčič in Jože Prevolnik postavila identični vprašanji, ki se nanašata na 
redukcije električne energije in škodo, ki so jo podjetja zaradi tega utrpela. 
Ker je inž. Prevolnik poslal dopolnitve svojega vprašanja nekoliko pozneje, 
to se pravi neposredno pred samo sejo, sem zaprosil izvršni svet z dopisom 
dne 22. 12. tega leta, da poslancema pismeno odgovori v 10 dneh, kot to pred- 
videva poslovnik. Zato ti dve vprašanji ne bomo obravnavali na današnji seji, 
ampak bosta poslanca dobila pismeni odgovor. 

Ponavljam vprašanje, ki sem ga prej postavil: Ima še kakšen poslanec 
kakšno vprašanje? (Ne.) Ce ne, lahko zaključimo to točko dnevnega reda. 

Ta točka je izčrpana in prehajamo na 3. točko dnevnega reda, in 
sicer na razpravo o položaju in vlogi trgovine v novih pogojih gospodarjenja. 

K tej točki so bili vabljeni predstavniki izvršnega sveta, republiškega sekre- 
tariata za gospodarstvo, gospodarske zbornice, sveta za trgovino pri gospodarski 
zbornici, republiškega odbora zveze sindikatov Jugoslavije, republiškega zavoda 
za cene SR Slovenije in vseh poslovnih združenj, ki so sodelovala pri sestavi 
gradiva, in sicer poslovnih združenj Ljubljane, Celja in Kopra. 

Kot gradivo ste prejeli analizo o nekaterih družbenoekonomskih problemih 
nadaljnjega razvoja trgovine SR Slovenije, ki so jo izdelala poslovna združenja 
za trgovino. O tem gradivu in o problematiki trgovine v novih pogojih gospo- 
darjenja je razpravljal občasni odbor za trgovino, turizem in druge storitvene 
dejavnosti našega zbora skupaj z odborom za trgovino, gostinstvo in turizem 
republiškega zbora. Oba odbora sta pripravila pismeno poročilo, ki ste ga tudi 
prejeli. 

V imenu obeh odborov, ki sta obravnavala to problematiko, bo imela 
uvodno besedo tovarišica Lojzka Stropnik, predsednik odbora za trgovino, go- 
stinstvo in turizem republiškega zbora. 

Lojzka Stropnik: Tovarišice in tovariši poslanci! Na predlog gospo- 
darskega zbora naše skupščine je poslovno združenje za trgovino v Ljubljani 
ob sodelovanju z organizacijami v Kopru, Celju in Mariboru pripravilo gra- 
divo, na osnovi katerega sta razpravljala občasni odbor za trgovino, turizem 
in druge storitvene dejavnosti gospodarskega zbora in odbor za trgovino, 
gostinstvo in turizem republiškega zbora. Oba odbora sta probleme trgovine 
obravnavala na dveh sejah. S tega mesta se zahvaljujem v imenu obeh odborov 
vsem, ki so sodelovali pri sestavi tega elaborata in nam tako olajšali razprave 
v odborih, kakor tudi na današnji seji zbora, saj predloženo gradivo vsebuje 
vrsto podatkov in ugotovitev, ki nam omogočajo kompleksno razpravo o trgo- 
vini. Gradivo, poročilo obeh odborov in razprav so imeli namen, da se spozna 
sedanje stanje trgovine, da se osvetli njena funkcija ob spremenjenih pogojih 
gospodarjenja in da se ocenijo možnosti njenega nadaljnjega razvoja. Zato 
v razpravi ostalih problemov blagovnega prometa, ki so tudi važni, namenoma 
nismo podrobneje obravnavali. Odbora sta prav tako sklenila, da bosta o pro-- 
blematiki zunanje trgovine razpravljala na posebni seji. Zato je o teh proble- 
mih potekala le obrobna razprava. 
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Na kratko želim povzeti razpravo o odborih in opozoriti na nekatere pro- 
bleme, ki naj spodbude današnjo razpravo v tem smislu, da bo trgovina 
dobila napotke za svoje nadaljnje delo in razvoj. 

V naši razpravi nas je vodila ugotovitev, da je trgovina tisti činitelj, ki 
lahko skrajšuje čas proizvodnega procesa in na ta način tudi proces družbene 
reprodukcije, kar vse vpliva na dvig proizvodnje, delitev dela in racionalno 
uporabo delovne sile in izkoriščanje razpoložljivega delovnega časa. 

Teh zakonitosti v predreformnih časih nismo dovolj upoštevali najbrž zato, 
ker je prevladovalo mnenje, da blagovni promet, kamor sodi tudi trgovina, 
nima bistvenega vpliva na proces družbene reprodukcije. Zdi se, da smo ser- 
visni karakter trgovine napačno razumeli, in sicer tako, da smo z administra- 
tivnimi ukrepi v praksi zreducirali trgovino le na distributerja proizvodenega 
blaga, ki je lahko zaprt v ozke lokalne meje in da smo zanemarili dejstvo, da 
je trgovina gospodarska panoga, ki sme tudi akumulirati. 

Zaradi takšnega odnosa do trgovine v prejšnjem gospodarskem sistemu, 
je imela le-ta slabše pogoje gospodarjenja kakor druge gospodarske veje zlasti 
v pogledu delitve dohodka. Zato ni mogla ustvariti potrebnih sredstev za raz- 
širjeno reprodukcijo in ni bila dovolj zanimiva za gospodarstvo pa tudi ne za 
družbeno-politične skupnosti. Takšno stanje se je s svojimi negativnimi po- 
sledicami odrazilo pri formiranju tržnih odnosov in tokov blagovnega prometa, 
kakor tudi pri razvoju samih trgovskih organizacij. Gospodarska reforma je 
mnoge slabosti in pomanjkljivosti, ki so karakteristične za blagovni promet in 
trgovino, odkrila, obenem pa je tudi pokazala na nujnost odpravljanja številnih 
vzrokov in problemov, ki preprečujejo, da bi trgovina opravljala svojo eko- 
nomsko funkcijo v tržnem gospodarstvu, kar je neizbežen pogoj za uspeh go- 
spodarske reforme. 

Prav zato smo morali poleg prvih reformnih ukrepov, ki so gospodarstvu 
prinesli ugodnejše pogoje, sprejeti le zakon o blagovnem prometu, ki na novih 
načelih regulira blagovni promet in trgovino. Ta zakon zagotavlja enotnost 
jugoslovanskega trga in enoten sistem v blagovnem prometu, omogoča spro- 
ščanje administrativnih spon, preprečuje etatistično vmešavanje v organizacijo 
prometa in trgovine, obenem pa omogoča vsem gospodarskim organizacijam 
najširšo udeležbo v blagovnem prometu pod enakimi pogoji. Ta izhodišča so 
utrdila oba odbora v prepričanju, da naša temeljna zakonodaja s področja 
blagovnega prometa že zagotavlja trgovini ustrezno mesto v našem ekonomskem 
sistemu in da je v veliki meri sedaj odvisno od njene lastne aktivnosti, kakšen 
položaj si bo zagotovila v našem gospodarskem razvoju. 

Pri tem pa je tudi jasno, da bo ta proces toliko hitrejši, kolikor bodo tudi 
drugi udeleženci blagovnega prometa in v upravi v praksi in delu upoštevali 
omenjena načela. 

V nadaljnji razpravi sta odbora ugotovila, da se na osnovi dosedanjih 
sprostitev že kažejo določeni pozitivni rezultati v našem blagovnem prometu. 
Tako se na primer s preporazdelitvijo dohodka, s sproščanjem tržnih zakoni- 
tosti, ekonomski položaj trgovine zboljšuje in že omogoča postopno vplivanje 
na usmeritev proizvodnje in na hitrejšo cirkulacijo blaga. Vse več je sodelo- 
vanja trgovine z industrijo, čeprav gre ta proces prepočasi, ker je trgovina 
relativno ekonomsko slaba in zato le postopoma prevzema razna bremena, kot 
na primer rizike trgovanja in drugo. 

Znani so primeri dogovorov o dolgoročnejših nabavah blaga, ki vsebuje 
različne medsebojne obveznosti. To proizvodnji zagotavlja boljši plasma, boljšo 
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oskrbo z reprodukcijskim materialom, obema pa večji ali vsaj zanesljivejši 
dohodek. 

Določena proizvodna podjetja sodelujejo s trgovino v skupnem financiranju 
investicij, zla:sti proizvajalci kmetijskih pridelkov ter industrijski proizvajalci 
raznih živil. Tudi dosedanji integracijski procesi v trgovini so večinoma pozi- 
tivni, saj so pripeljah do ekonomsko močnejših organizacij. Med njimi so ne^ 
katere organizacije postale nosilec modernejšega razvoja trgovine, ob sočasni 
krepitvi njene materialne in tehnične baze. 

Razprava pa je pokazala tudi, da omenjeni pozitivni rezultati v trgovini, 
po obsegu in kvaliteti še vedno niso taki, ki bi bistveno vplivali na takšen 
razvoj trgovine, ki bi bil usklajen s potrebami proizvodnje in potrošnje. Ker 
ta usklajenost med trgovino in proizvodnjo še ni zadovoljiva, prihaja v pro- 
izvodnji do prekomernega kopičenja zalog. Večje sodelovanje med trgovino in 
proizvodnjo bo pripeljalo do primernejših zalog tako v proizvodnji in trgovini, 
kar bo ugodno vplivalo na boljšo cirkulacijo blaga in s tem na boljšo preskrbo 
potrošnikov. 

Naša trgovina je v glavnem še vedno močno razdrobljena, zaprta v ozke 
občinske meje in je često tudi monopolistična, ne proučuje tržišča, nima dolgo- 
ročnejših čvrstih vezi s proizvodnjo, v njej zasledimo zaostale notranje de- 
litvene odnose itd. To vse zavira realizacijo integracije celotnega procesa druž- 
bene reprodukcije in enotnosti tržišča. Razprava je posebej podčrtala, da je 
predpogoj za uspešno reformo aktiven odnos in konkretno delo na poenotenju 
pogojev gospodarjenja v trgovini in gospodarstvu. Proizvodnja, trgovina in 
potrošnja morajo nujno postati osnovni činitelji družbene reprodukcije. Samo 
takšno gledanje in v uresničitev teh ciljev usmerjena akcija je lahko uspešna 
in bo dala dobre ekonomske rezultate v procesu proizvodnje in blagovnega 
prometa. 

Trgovina mora dobiti značaj enakovredne gospodarske panoge, ki lahko in 
mora akumulirati, ki živi od dohodka, ki je zanjo osnovni stimulans, kot za 
vsako drugo gospodarsko dejavnost. Ker je dosedanje delovanje tržnih zako- 
nitosti in načelo dohodka v trgovini še dokaj nerazvito, je za hitrejši razvoj 
blagovnega prometa in trgovine v skladu z reformnimi prizadevanji potrebno 
zagotoviti hitrejše svobodno delovanje objektivnih ekonomskih zakonitosti na 
tržišču s tem, da trgovina še v večji meri sama formira take cene kot jih 
tržišče zahteva in da se z novim kreditnim sistemom omogočijo enakopravni 
poslovni odnosi med trgovino in bankami na podlagi obojestranskega poslov- 
nega interesa. Da bi lahko realizirali navedene cilje, morajo biti enako zain- 
teresirani vsi gospodarski činitelji, to je proizvodnja, banke in trgovske delovne 
organizacije. Notranji sistem delitve dohodka v trgovini mora postati gibalo 
pozitivnih tendenc za razvoj in modernizacijo, kakor tudi za naprednejše in 
racionalnejše poslovanje. Enako bi morale tudi družbeno-politične skupnosti 
in gospodarske organizacije spremeniti svoja stališča in odnose do trgovine 
tako, da bi svoj osnovni interes našle v obsegu in kvaliteti prometa, kar bo 
vplivalo ne samo na boljšo preskrbo potrošnikov, ampak tudi na povečanje 
njihovega lastnega dohodka. Novi pogoji gospodarjenja in spremenjeni tržni 
odnosi, ki bodo vse bolj zaostrevali borbo za plasma izdelanega blaga, so lahko 
spodbuda za usposabljanje novih kapacitet, ki so potrebne za promet blaga, 
bodisi z gradnjo lastne trgovske mreže proizvodnih organizacij, bodisi v ko- 
operaciji s trgovino in drugimi organizacijami kot so stanovanjska podjetja, 
banke, ki naj sodelujejo s svojimi sredstvi pri razvoju in modernizaciji trgovine. 
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Trgovski kapital mora dobiti svoje mesto in pomen v našem gospodarstvu 
in na tržišču. Zato je potrebno, da se blagovni promet osvobodi vseh admini- 
strativnih spon kot so cene in marže, da se uvede bolj poslovno kreditiranje 
obratnih in osnovnih sredstev ter da se omogoči prožnejše aktiviranje lastnih. 
sredstev trgovine — rezervni sklad. 

Pogoji gospodarjenja predstavljajo najvažnejši faktor, od katerega je od- 
visen ekonomski položaj trgovine. Zato je zanjo izredno važno, na kakšen način 
in kako lahko formira cene, oziroma kolikšna je razlika v ceni, ki jo ustvari in 
kakšen del ji ostane za samostojno razpolaganje. Princip delitve dohodka v 
trgovini lahko pride do polne veljave šele pod pogoji prosto formiranih cen. 
Le pod temi pogoji lahko vpliva tržišče na trgovino in prek nje na proizvod- 
njo. Sele prek prostih cen lahko trgovina reagira na tržne odnose, jih pro- 
učuje, upošteva potrebe in strukturo potrošnje. Spodbujena z ekonomskim 
interesom bo nehala trgovina distributirati in se bo usposobila za poslovno 
povezovanje proizvodnje in potrošnje, kar bo imelo za posledico kvalitetnejšo 
in racionalnejšo proizvodnjo, širši asortiment in boljšo oskrbo potrošnikov. 

Tudi režim zamrznjenih marž ohranja distribucijski karakter trgovine. 
Te marže ohranjajo predreformno stanje in odnose, ki v vse večji meri za- 
virajo trgovino, da bi se prilagodila novim pogojem gospodarjenja. Odbora 
menita, da so že dozoreli pogoji za hitrejše sproščanje cen in za svobodnejši 
režim marž, zlasti ob pogojih svobodnejšega uvoza, ki je tudi važen faktor za 
stabilizacijo tržišča. Poglavitni instrument stabilizacije trga morajo postati 
predvsem ekonomski pogoji in ne ukrepi neposredne družbene kontrole cen. 
Že dosedanji ukrepi v sistemu kratkoročnega kreditiranja pomenijo^ občutno 
izboljšanje prejšnjega stanja in zagotavljajo stabilnost gospodarstva. Ti ukrepi 
pomenijo napredek v pogledu samostojnosti bank, kar pomeni nadaljnjo stop- 
njo liberalizacije našega družbenega in gospodarskega razvoja. Vse to bo 
povzročilo poslovnejše odnose med bankami in gospodarskimi organizacijami 
in tudi večjo selekcijo pri reševanju kreditnih zahtevkov. To bo ugodno vpli- 
valo na odnose banka-trgovina, če se bo le upoštevalo, kakšen pomen ima 
trgovina in blagovni promet v novih gospodarskih odnosih. Predstavniki go- 
spodarstva, ki upravljajo banke, imajo vse možnosti, da tako usmerijo bančno 
politiko. 

Odbora sta se v razpravi dotaknila tudi drugih za trgovino važnih proble- 
mov, o katerih nisem govorila, to je o prevelikih zalogah tako v proizvodnji 
kakor v trgovini, o vlogi in problemih prometnega davka, o prenosu plačilnega 
prometa na gospodarske banke, o problemih malootmejnega prometa, o ren- 
tencijski kvoti itd. Za vse te probleme menita odbora, da niso dovolj proučeni, 
kar je treba storiti v naslednjem obdobju. Na teh vprašanjih naj se angažirajo 
zlasti gospodarstvo in zbornica, upravni organi in tudi naši odbori. 

Pospešeno razvijanje trgovine in odstranjevanje slabosti, ki jih ugotav- 
ljamo, je zlasti pomembno za našo republiko, ki ima ugodne pogoje za hiter 
razvoj trgovine, ne samo s stališča potreb domače potrošnje, temveč tudi za- 
radi komparativnih prednosti, ki jih ima zaradi svojega geografskega položaja, 
gospodarskega potenciala in možnosti za razvoj zunanjetrgovinske menjave, 
zlasti pa tudi zaradi naraščajočega turističnega prometa. V skladu s spreme- 
njeno vlogo trgovine je treba izdelati program razvoja trgovine v okviru 
dolgoročnega programa celotnega gospodarskega in družbenega razvoja Slove- 
nije, ki naj konkretno začrta razvojne možnosti in smer razvoja trgovine v 
naši republiki. 
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Predsednik Miran Goslar: Hvala lepa! K razpravi vabim poslance 
in povabljene predstavnike organizacij, ki sem jih prej naštel. Pričenjam raz- 
pravo. Kdo želi besedo? Prosim, tovariš Janez Lanščak. Prosim poslance, ki 
žele razpravljati, da se prijavijo z listki. 

Janez Lanščak: Tovariši poslanci! V svoji diskusiji bi se zadržal 
pri nekaterih problemih trgovine in bi že uvodoma rekel, da v glavnem, spre- 
jemam tudi ugotovitve obeh odborov, ki so nakazane v poročilu in o katerih 
je govorila tovarišica Stropnikova. 

Ce govorimo o vlogi trgovine v procesu reprodukcije, potem najbrž ni 
vseeno, v kakšnem položaju je trgovina v posredovanju blaga od proizvodnje 
na trg. Čim hitrejše prihajajo proizvodi na trg, tem uspešnejše je tudi gibanje 
vsega gospodarstva. V načelu lahko ugotavljamo, da je trgovina premalo agre- 
sivna, saj trgovina še vedno ne ponuja blaga potrošniku, ampak mora potroš- 
nik iskati trgovino, ki se ponavadi koncentrira tam, kjer je večja aglomeracija 
prebivalstva. Trgovina ne izkorišča vseh možnosti, da bi prodajala blago, ki 
se proizvaja v širšem nacionalnem gospodarskem prostoru itd. Posledica tega 
je, da domači proizvodi niso dovolj reklamirani, da ekonomska propaganda 
ni zaživela in da nabavljamo inozemsko blago, čeprav bi bil domači proizvod 
po ceni in kvaliteti ugodnejši za potrošnika. To zadnje pa povzroča nepotreben 
odliv deviznih sredstev in to v času, ko bi bila ta sredstva močno potrebna 
domači proizvodnji. Od večje aktivnosti trgovine pa lahko pričakujemo hitrejše 
kroženje denarnih sredstev, kar bo spodbudilo večjo potrošnjo in v določeni 
meri sprostilo tudi tista proračunska sredstva, ki so namenjena za splošno 
potrošnjo, saj bi živahna in bolj agresivna trgovina znala zvabiti precej denarja 
v obtok, ki se danes skriva v nogavicah. 

Iz poročil se vidi, da imamo v Sloveniji 151 trgovskih podjetji na drobno 
in 73 trgovskih podjetij na debelo in drobno in da obvladajo trgovska podjetja 
na debelo in drobno približno 50'% vsega blagovnega prometa. Ce smo za- 
sledovali druge podatke, smo videli, da je število m2 prodajnega prostora, ki 
odpade na prebivalca, še vedno mnogo nižje, kot je to na zahodu. To pomeni, 
da je trgovska mreža relativno slabo razvita in da trgovina tudi zaradi tega 
ni sposobna, da bi hitreje prodajala blago, ki ga proizvaja naša industrija. 

Vzrok, da trgovina ni takšna kot si .želimo, moramo iskati tudi v sedanjem 
stanju obratnih sredstev s katerimi trgovina razpolaga. Po teh podatkih raz- 
polaga trgovina z lastnimi sredstvi v višini okrog 23'%, ostala sredstva so tuja, 
ki jih mora vračati na daljši ali na krajši rok. Ker obratnih sredstev ni, trgo- 
vina ne more prevzemati vse produkcije, ki jo doma ustvarjamo, in ima zato 
objektivne težave glede agresivnosti, o kateri sem prej govoril. V normalnih 
tržnih pogojih išče trgovina svojo eksistenco v ustvarjenem dohodku. Tudi 
naša trgovina se bori za čim večji promet. Toda zaradi nizke akumulativnosti 
in zaradi pomanjkanja obratnih sredstev njeni napori niso vedno uspešni. 
Ker trgovina potrebnih obratnih sredstev ne dobi pri bankah, je čedalje večji 
pritisk, da se potrebna kreditna in obratna sredstva zagotove na relaciji 
trgovina-proizvodnja. To pa seveda povzroča, da se zmanjšujejo sredstva pro- 
izvodnje, ki zaradi tega ne dosega tistih učinkov, ki jih od nje pričakujemo. 

Občutno pomanjkanje obratnih sredstev zmanjšuje torej vlogo in pomen 
trgovskih organizacij, ki bi morale postati nosilec oživljanja krogotoka pro- 
izvodnje in plasmaja proizvedenih dobrin s tem, da bi prevzemala zaloge blaga 
in jih približala trgu. Pri tem nastaja vprašanje kreditiranja trgovine. S stališči 
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obeh odborov se popolnoma strinjam, da je treba najti ustrezen način kredi- 
tiranja za posredovanje blaga iz industrije v potrošnjo in dati trgovini mož- 
nosti, da te plasmaje opravi. Pri tem morajo dobiti pomembno vl-ogo sredstva 
za potrošniška posojila, s katerimi razpolagajo banke. V Sloveniji je približno 
135 milijard hranilnih vlog, plasiranih pa samo 32 milijard. Del teh sredstev 
se uporablja za kreditiranje proizvodnje, potrebno pa bi bilo, da se ta sredstva 
uporabijo predvsem za kreditiranje potrošnje, prek trgovine. To misel sem 
želel posebej poudariti v svoji razpravi. Hitreje moramo ukrepati in hitreje 
dati trgovini na razpolago ta sredstva, saj se bo na ta način poživila prodaja 
blaga, s tem pa tudi sama proizvodnja. 

Naslednje vprašanje, ki se ga želim dotakniti, je vprašanje marž. Za celo 
vrsto proizvodov so cene še predpisane, le za približno 57% blagov so cene 
sproščene. Tudi to dejstvo otežuje vodenje politike cen, vodenje samostojne 
politike do trgovine in hitrejše obračanje sredstev. 

Kakšne posledice povzroča tako stanje? Pri limitiranih cenah trgovina ne 
more ustvariti potrebnih sredstev za zniževanje sezonskih zalog. Cim te mož- 
nosti ni, vse te zaloge, ki imajo sezonski in nesezonski značaj, ležijo v trgovini 
ter pomenijo vezavo velikih sredstev in zaradi tega tudi veliko breme za trgo- 
vino in za proizvodnjo. Pri sproščenih maržah se ta pomanjkljivost lahko od- 
pravlja, saj pri samostojno vodeni politiki cen trgovina lahko akumulira sred- 
stva, ki bi jih lahko uporabila tudi za znižanje cen tistih zalog, ki so nesezonske 
ali pa zaležane. Dejstvo je, da vodi sproščanje marž k večji elastičnosti poslo- 
vanja trgovine in s tem tudi prispeva k hitrejšemu kroženju denarja in oživ- 
ljanju produkcije. Seveda pa s tem nočem trditi, da ne gre sproščati cen tistim 
proizvodom, ki so za naše tržne razmere še deficitarni. V teh primerih je z 
različnimi družbenimi ukrepi poduzeti potrebne korake, da se zaščiti potroš- 
nika, da se zaščiti določena cena in da se za take proizvode cene limitirajo. 

Predsednik Miran Gosi ar: Kdo želi besedo: Besedo ima tovariš 
Anton Ladava. 

Anton Ladava: Tovariš predsednik, tovarišice poslanke in poslanci! 
V svoji razpravi želim poudariti samo misel, da moramo v naši republiki 
funkciji trgovine v okviru družbenoekonomskega razvoja posvetiti večjo po- 
zornost, njene probleme proučevati in jih reševati ter jo hitreje razvijati. 

Spričo razvejane gospodarske dejavnosti in potreb naših občanov, vedno 
hitrejšega razvoja turističnega in tranzitnega prometa v naši republiki je po- 
trebno trgovini zagotoviti tisto mesto, ki ji gre v skladu z razvojnimi mož- 
nostmi in gibanji našega gospodarstva. Prek naše republike gre 90 % vseh 
turistov, ki prihajajo v Jugoslavijo. Zato se upravičeno postavlja pred nas 
vprašanje, koliko smo Slovenci delali na tem, da spoznamo to prednost in 
usmerimo tudi trgovsko miselnost vseh odgovornih dejavnikov v gospodarstvu 
in izven njega, da moramo te potencialne možnosti izkoristiti. 

Ko danes obravnavamo vlogo trgovine v našem gospodarstvu, moramo iz- 
hajati iz dejstva, da je reševanje ključnih problemov in perspektiva trgovskih 
organizacij odvisna predvsem od njih samih in šele potem od ukrepov, ki naj 
jih sprejmejo družbeno-politične skupnosti. Predpisi s tega področja so v glav- 
nem zelo sodobni. Do te ugotovitve bi morale priti tudi delovne organizacije, 
ne pa na podlagi subjektivnih pogledov in ocen ugotavljati, da se ni mogoče 
vključiti v proces takega ekonomskega razvoja, kot ga Slovenija ima. Naša 
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bolezen je, da preveč podcenjujemo prav tiste dejavnosti, ki so drugotnega 
pomena, samo da bi zameglili resnične vzroke prepočasnega prilaganja novim 
družbenoekenomskim tokovom. Gospodarski položaj, rast družbenega stan- 
darda, predvsem pa perspektivni razvoj nam jasno narekujejo, da se mora 
trgovina ob podpori vseh dejavnikov znatno hitreje vključiti v gospodarske 
procese in dobiti tisto vlogo, ki ji gre. Ta izhodišča se nam še prav posebej 
kažejo na področju maloobmejnega prometa. Tu odprtost komun ni samo be- 
seda, temveč dejansko spoznanje, kakšno je mesto trgovine in kakšno vlogo 
lahko odigra v razvoju ekonomskih procesov. Odstotki povečanja prometa v 
trgovskih podjetjih v devetih mesecih na tem območju se gibljejo nasproti 
istemu obdobju lanskega leta od 12 % v Piranu, 16 % v Tolminu, 20% v Izoli, 
23 % v Kopru, 30% v Sežani, do 32% v Novi Gorici. Taka gibanja, ki se po- 
javljajo v zadnjih letih, so ob upoštevanju vseh zapletenih odnosov, ki na- 
stajajo v trgovini, jasen dokaz, da lahko trgovina da, kjer sso ekonomski pogoji 
dani, močan impulz vsemu gospodarstvu širšega območja, še posebno, če se 
zna vključiti v te procese in če je soustvarjalec, ne pa samo spremljevalec 
pogojev gospodarjenja. 

Prikaz teh gibanj ne bi bil popoln, če ne bi pogledah še nekaterih drugih 
pokazovalcev. Na območju Nove Gorice so prodah blaga za tuja plačilna sred- 
stva za 72 % več, kot v devetih mesecih preteklega leta, v Tolminu za 38 % itd. 
Menjava tujih valut se je povečala v Tolminu za 77%, v Novi Gorici za 67 % 
in v Sežani za 35%. Tudi prodaja tekočih goriv je večja v vseh občinah tega 
območja za približno 45 %. Taka gibanja so sicer v normalnih pogojih gospo- 
darjenja nenormalna, toda prav funkcija turizma v našem gospodarstvu kaže 
svoj odsev v dejavnostih, ki so tesno povezane z njim. To pa je v teh primerih 
trgovina. 

Iz navedenih podatkov lahko napravimo nekaj zaključkov. Kljub temu, 
da se taka gibanja kažejo le na ožjem področju naše republike, imajo svoj 
odsev tudi v jugoslovanskem gospodarskem prostoru. Zato moramo elemente, 
ki vplivajo na tako rast, pospeševati in jih obravnavati s posebno pozornostjo, 
ker so zelo pomembni za nadaljnji razvoj ne samo teh, ampak tudi širših 
jugoslovanskih območij. Pospeševanje teh odnosov je seveda odvisno od raz- 
ličnih elementov. Eden izmed pomembnih je prav gotovo tudi trgovina, ki 
v-pogojih odprtosti komun lahko odigra odločilno vlogo. Mislim, da ni dovolj, 
da samo razglašamo in vabimo na svoja območja druga podjetja, ki bi lahko 
pospeševala nakazane tokove. Tudi trgovina sama bi morala pospeševati te 
procese in odigrati odločilnejšo vlogo. V svojih kalkulacijah smo vse preveč 
obremenjeni s sedanjimi statističnimi podatki, ki so sicer zelo ugodni, mar- 
sikateremu pa ne dajejo dovolj garancije, da se bo vložen kapital obrestoval, 
ker se premalo proučujejo in ugotavljajo perspektive in druge razvojne mož- 
nosti. Poudaril sem že, da moramo biti predvsem soustvarjalci novega, ne pa 
samo spremljevalci dogajanj. To pa največkrat smo, ker se premalo vključu- 
jemo v procese, ki na tem področju nastajajo in vse preveč čakamo, kdaj bo 
nastopila taka konjunktura, da bomo brez poslovnega rizika vlagali kapital 
in pobrali sredstva brez večjega truda. Razumljivo je, da moramo biti dobri 
gospodarji, premajhno zanimanje ob ugodnih gibanjih pa potrjuje navedena 
dejstva. 

Vprašanje odprtosti komun bo ostala le fraza, če ne bomo vzbudili intere- 
sov, da bi realizirali sprejeta stališča o odprtosti komun. Marsikdaj neupra- 
vičeno valimo krivdo na komuno. Vzrok za to je lahko tudi premajhen posluh 
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za poslovnost in da ostajamo samo pri načrtih in besedah. Razumljivo je, da 
je to proces in da se vsega tega ne more rešiti prek noči, toda delovne organi- 
zacije bi morale biti vendarle bolj aktivne. Jasno nam mora biti, da tu ne 
gre za ozek lokalni interes, kot želimo večkrat prikazati, da ne gre za to, imeti 
ali ne imeti pravico do prepustnice, ki dovoljuje enkrat tedenski prehod prek 
meje, temveč da je ta oblika vključevanja v mednarodno delitev dela ena 
izmed najboljših oblik, kjer lahko ob dejanskem sodelovanju dosežemo dobre 
rezultate. Ni potrebno posebej poudariti, kakšne cene dosegamo za naše blago, 
da s to obliko prebijemo najrazličnejše pregrade, ki nam jih zahodni svet 
postavlja in da s to obliko dosegamo tudi druge pozitivne ekonomske učinke. 
To pa so tiste vrednosti, ki presegajo mejna področja maloobmejnega prometa 
in se v njegova gibanja lahko vključi sleherni, ki vidi v tem svojo perspektivo. 
Mislim, da je zlasti pred močnimi trgovskimi organizacijami naloga, da so 
soustvarjalci teh procesov in ne samo spremljevalci. Aktivnejša vloga pa bo 
prinesla splošne družbene koristi, predvsem pa tisti trgovini, ki se bo per- 
spektivno orientirala na te procese. 

Zaradi pomembnosti, ki jo ima trgovina v procesu ekonomskega razvoja, 
lahko mnogo prispeva k hitrejšemu uveljavljanju njene funkcije povsod tam, 
kjer se kažejo interesi. Ne bi hotel idealizirati odnosa odprta komuna in funk- 
cija trgovina. Toda številni primeri v omenjenih komunah naj potrjujejo, da 
to ni več želja, ampak da so to realni načrti, ki se že uresničujejo. Razumljivo 
pa je, da morajo občinske skupščine vložiti še več naporov, da s pomočjo 
ekonomsko močnih delovnih organizacij vplivajo na hitrejši razvoj, da se ne 
zapiramo v meje komun, obenem pa, da trgovina že sedaj vidi svoje mesto 
v tem procesu, ne da bi čakala, da ji bodo samo statistični podatki dokazali, 
da ostaja praznina, ampak da so tudi drugi elementi, ki vplivajo na tako 
odločitev. Če prihajamo do zaključka, da bo trgovina na drobno v pogojih 
dobrega gospodarjenja in še hitrejšega razvijanja mednarodnih odnosov dobila 
pomembno vlogo v menjavi dobrin, nam to narekuje, da se trgovina hitreje 
vključi v te procese in da s konkretno analizo skušamo najti načine za odstra- 
nitev ovir. Teh pa ni več toliko, da bi bil to vzrok, da bi na tem področju 
zaostali. Svoje misli bi strnil v ugotovitev, da moramo vnesti v našo delo več 
poslovnosti, da moramo prisluhniti in se vključiti v tokove ekonomskega raz- 
voja, ki v svetu nastajajo in imajo svoj odmev tudi že pri nas. V te procese 
se trgovina še ni povsem vključila in je še mnogo praznin. Zato je potrebno 
ob tesnem sodelovanju vseh merodajnih činiteljeh te procese hitreje proučevati 
in se vanje vključevati. 

Predsednik Miran Goslar: Naslednji govornik je tovariš Franc 
Lamut. 

Franc Lamut: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! V 
svoji razpravi bi se rad omejil predvsem na tri vprašanja, ki sem jih izluščil 
iz gradiva, ki nam je bilo predloženo. To so: vprašanje strukture trgovskih 
podjetij, problemi zunanjetrgovinskih organizacij, čeprav sta to vprašanje od- 
bora izločila iz svojega poročila z utemeljitvijo, da bomo o tem še kasneje 
razpravljali, in odnos med trgovino in proizvodnjo. 

Preden pričnem s svojim izvajanjem, bi rad vse navzoče opozoril na ugo- 
tovitev, da je namen tega gradiva, ki je sicer zelo skrbno pripravljeno, le od- 
preti razpravo o problemih, ki se v trgovini porajajo. Vesel pa bi bil, če bi 
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lahko danes sprejeli tudi bolj konkretne zaključke, ker sodim, da gradivo 
poudarja samo ugotovitve, ne nakazuje pa problemov, ki bi jih v doglednem 
času morali rešiti. Predloženo gradivo po mojem mnenju torej lahko služi samo 
razpravi, ker dvomim, da bomo lahko na današnjem zboru vse probleme po- 
drobneje obdelali. Mogoče se motim. Vesel bom, če bo tako. 

Ce se dotaknem predvsem prvega vprašanja, strukture podjetij, članek ne- 
hote išče določenih rešitev. O številu podjetij, o strukturi po zaposlenosti, o 
razporeditvi trgovin, o preostoru o trgovskih prodajalnah na debelo in na 
drobno, in o kadrih ne bom podrobneje govoril, ker je stanje prikazano na 
strani 4, 5, 6 in 8 gradiva. Zastavlja pa se vprašanje ah je naš koncept glede 
koncentracije in ustanavljanja večjih trgovskih podjetij realen, pravilen in 
ali ne bi morali dati koncept tudi za razširitev maloprodajne mreže itd. Glede 
tega pogrešam stališče strokovnih služb trgovskih združenj, gospodarske zbor- 
nice in seveda tudi samih proizvajalcev in njihoyih združenj. Drugo vprašanje, 
ki se mi s tem v zvezi vsiljuje, je, da je danes trgovina sposobna v tesnem 
sodelovanju z industrijo ob pogojih gospodarske reforme odigrati tisto vlogo, 
ki bi jo morala kot del slovenskega gospodarstva. Še vedno je namreč močno 
zakoreninjena miselnost, da je trgovina samo servis in podaljšek proizvodnje, 
ne pa del slovenskega gospodarstva. Zaradi tega bi moral naš zbor v sodelova- 
nju z ustreznimi odbori skupščine, s strokovnimi službami gospodarske zbor- 
nice, z združenji za trgovino z ustreznimi sveti pri gospodarski zbornici za in- 
dustrijo itd. pripraviti konkretne predloge, iz katerih naj bi bilo razvidno-, 
kakšen naj bo naš koncept in kaj zavira in ovira trgovino za večjo ekspanzijo 
pri plasmaju industrijskih proizvodov tudi na širše jugoslovansko tržišče. 
Mislim, da moramo na to vprašanje najti čimprej odgovor. Bojim se samo, 
da z našimi poročili in z našimi ugotovitvami prenašamo samo skrb na 
drugega, zavlačujemo rešitve in si delamo utvare, da bomo probleme laže 
reševali, če jih odmaknemo za nekaj mesecev. 

Pred nami je problematika, ki jo zasledujemo že nekaj let. Zaradi tega 
sem pričakoval danes tudi konkretnejših rešitev v tem poročilu, predvsem pa 
jasnejša stališča ustreznih strokovnih služb pri gospodarski zbornici. Mi pa 
se samo izgovarjamo, ti predpisi tega ne dovoljujejo, ta marža in ti rabati ne 
ustrezajo in tako dalje. Ker vse te probleme dobro poznamo, bi morali pred- 
lagati, kako naj jih rešimo. Ce bomo samo ugotavljali, sem prepričan, da bomo 
te probleme vedno težje reševali. 

Še na kratko o zunanjetrgovinskih organizacijah in njihovem poslovanju. 
Čeprav se odbora tega vprašanja nista lotila, je v materialu nekaj zanimivih 
podatkov. V oči so mi padle ugotovitve, da se je po sprejetju sprememb za- 
kona o prometu blaga in uslug s tujino v letu 1962 število registriranih zuna- 
njetrgovinskih podjetij zmanjšalo od 51 na 30 in proizvodnih organizacij od 
52 na 46. Po juliju 1966 pa je zaznati občuten porast števila zunanjetrgovinskih 
registracij zlasti pri proizvajalnih podjetjih, ki so se registrirala za promet 
blaga in uslug za tujino na osnovi svojega proizvodnega programa. Kaj je 
temu vzrok? Po mojem mnenju se moramo tu vprašati predvsem, ali trgovina 
čuti potrebo, da se morajo določena vprašanja reševati skupaj s proizvodnjo, 
kadar gre za določitev proizvodnega programa, za raziskavo tržišč, za plasma 
posameznih industrijskih proizvodov naših podjetij itd. Da prave koordinacije 
še ne gre v celoti kriviti trgovce, večja krivda je po mojem mnenju v tem, 
da nimamo glede teh vprašanj širšega slovenskega koncepta, ki bi ga morala 
dati ustrezna združenja, zbornica in podobne institucije. Ker tega ni, so velika 
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in majhna trgovska podjetja največkrat prepuščena sama sebi. Isto velja tudi 
za proizvajalne organizacije. Porast zunanjetrgovinskih registracij pri proizva- 
jalnih organizacijah kaže, da se proizvajalci na vso moč trudijo plasirati svoje 
proizvode na. zunanje tržišče. Doma pa ni institucij, ki bi se ukvarjale z raz- 
iskavo zunanjega trga. Zaradi tega se sile drobijo in ni organiziranega nastopa 
niti na notranjem niti na zunanjem trgu. Tako stanje pa je drago tudi za 
družbo, saj so v glavnem končni rezultati le majhni. Prepričan sem, da bi 
s skupnim organiziranim nastopom in s kooperacijo pri tehničnem sodelovanju 
— prav to pa v proizvajalnih organizacijah zelo pogrešamo — dosegli v med- 
narodni menjavi večje uspehe. Teh vprašanj pa ne gre obravnavati samo s 
stališča proizvodnih organizacij. K njihovi rešitvi bi lahko veliko pripomogla 
tudi trgovina, ki bi se morala bolj angažirati glede vezanja poslov pri uvozu, 
in glede izvoza blaga slovenskih proizvajalcev. Tudi te naloge bi morale biti 
nakazane v konceptu razvoja trgovine in se odražati v bolj organizirani raz- 
iskavi trga, v medsebojnih razgovorih, v medsebojnih poslovnih kontaktih in 
v pogodbah, ki bi urejale poslovno sodelovanje in opredelile vlogo trgovine, ki 
jo mora dobiti kot pomemben družbeni činitelj našega gospodarstva. 

Še nekaj besed o tem tretjem vprašanju, ki sem ga že prej omenil, to je 
o odnosih med trgovino in proizvodnjo. Ne bom ponavljal stvari, ki jih že 
poročilo ugotavlja. Glede tega vprašanja bi morali zadolžiti določene strokovne 
službe, da pripravijo take rešitve in predloge, ki bodo jasno začrtali med- 
sebojno ekonomsko odvisnost trgovine in proizvodnje. Verjetno bo treba pro- 
učiti tudi koncept kreditne politike; ah kreditno podpirati velika organizirana 
trgovska podjetja ali področje notranje ali zunanje trgovine, ali razvijati ah 
zanemariti maloprodajno trgovsko mrežo, ki je po mojem mnenju že danes 
v Sloveniji slabo razvita itd. 

Ne glede na primerjave v poročilu o razvitosti trgovske mreže v Britaniji, 
Itahji, Cehoslovaški, Romuniji in tako dalje, ne najdemo v teh primerjavah 
tistega kar hočemo, ker na te primerjave ne dajejo popolne slike o gospodar- 
skem potencialu, skupni moči, navadah in običajih kupcev in tako dalje. Sele 
na podlagi teh in drugih primerjalnih pokazovalcev bi lahko iskali svoje lastne 
izvirne rešitve. Izolirani in nepopolni pokazovalci pa nas lahko zavedejo v 
takšno ali drugačno odločitev. Toda kljub navedenim pomanjkljivostim lahko 
smelo trdimo, da je naša maloprodajna trgovska mreža v Sloveniji premajhna, 
često preveč zaprta v lokalne meje in da je asortiment blaga premajhen, pred- 
vsem v podeželskih trgovinah. 

V razvojnem konceptu slovenskega gospodarstva moramo jasno poudariti 
medsebojno odgovornost in povezanost proizvajalnih in trgovskih organizacij 
na domačem in zunanjem trgu ter iskati tudi določene izvirne rešitve. Pri tem 
ni bojazni, da bi bila kršena avtonomnost posameznih poslovnih partnerjev 
glede izvirnosti in samostojnosti razvoja. Ce primerjamo koncept trgovskih 
koncemov zahoda, ki odkupijo nekaterim industrijskim podjetjem tudi po 
80—100% letne proizvodnje — potem je prav, da iščemo takšno rešitev in 
orientacijo trgovine tudi pri nas in to v pogledu prodaje kakor tudi razvoja 
in izpopolnitve proizvodnega programa. To vprašanje se postavlja v ostri 
obliki tudi pred nas — Skupščino SRS, kako to v pogledu družbenega napredka, 
Jugoslavije z ekonomskimi merili in instrumenti trgovske organizacije k temu 
spodbuditi, oziroma jim takšen koncept dela omogočiti. 
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Na koncu naj podčrtam še samo to, da je tukaj potreben dolgoročni kon- 
cept usmeritve, iz katerega naj izhajajo srednjeročne in kratkoročne rešitve, 
to je sicer težka pot, ampak edino uspešna. 

Predsednik Miran Goslar: Besedo ima tovariš Franc Plazar, pred- 
sednik sveta za trgovino pri zbornici. 

Franc Plazar: Tovarišice in tovariši poslanci! Dovolite, da v imenu 
sveta za trgovino pri republiški gospodarski zbornici, ki je razpravljala o pred- 
loženem gradivu prejšnji teden, nakažem nekatera vprašanja in stališča našega 
sveta ter druge predloge. 

Pri sestavi gradiva je sodelovala tudi naša služba za tržišče in mislim, 
da so mnogi problemi že vsebovani ali v dokumentaciji, ali pa v dodatnem 
referatu, ki smo ga danes poslušali. Poudariti želim le vprašanje zaostajanja 
trgovine v pogojih tržnega gospodarstva, kajti ta problem predstavlja resen 
disproporc, ki lahko zavira nadaljnji gospodarski razvoj Slovenije, kar lahko 
v precejšnji meri onemogoča tudi akumulacijo in razvoj ostalega gospodarstva. 
Zato je treba ta disproporc hitro in kvalitetno odpraviti, če hoče trgovina 
odigrati svojo vlogo v procesu socialistične družbene reprodukcije. 

V uvodnem poročilu so podani predlogi in stališča, s katerimi se svet stri- 
nja. Menim pa, da bi bilo potrebno še bolj jasno opredeliti naloge trgovinskih 
organizacij in naloge sistemskega značaja. Če želim biti objektiven, moram 
poudariti, da je tudi v trgovini še precej napak, ki bi se sicer morale hitreje 
odpraviti brez zunanjih činiteljev. Menim, da samoupravni organi in strokovne 
službe premalo iniciativno rešujejo lastne težave in vse preveč čakajo rešitev 
od zunaj. Takih pojavov je vsak dan manj. V mislih imam predvsem samo- 
upravne akte, s katerimi se določajo politika cen, asortiment, kvaliteta, nabava, 
prodaja, delitev dohodka, izobraževanje, disciplinska in materialna odgovor- 
nost ter druge naloge. Določila teh aktov so ponekod vse premalo precizirana, 
nepopolna in premalo upoštevajo materialno stimulacijo. S tem pa ne trdim, 
da so ti sistemi nerazviti, res pa je, da so nekje bolj drugje manj. 

Poprečni potrošnik je mnenja, da je trgovina premalo prizadevna in da 
se ne briga za zahteve potrošnika — kupca. Takih mnenj seveda ne bi smeh 
posploševati, zlasti ne, če ne poznamo drugih vzrokov, ki še močno vplivajo 
na trgovino. Zal pa so taka posplošena in poenostavljena mnenja osvojili tudi 
nekateri družbeno-politični organi. To se vidi že iz raznih družbenih planov, 
resolucij in priporočil, ki trgovino samo le omenjajo in ji dajejo le drugoraz- 
redni značaj. 

Če gledam osnovno nalogo trgovine in njeno zaostajanje, bi se dotaknil 
samo nalog iz družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1966—1970, ki določa, 
naj bi trgovina dvignila oziroma povečala blagovni promet za 50 % I plan ugo- 
tavlja tudi, da zavzema trgovina v družbenem proizvodu v naši republiki drugo 
mesto. Menim, da je to dovolj zgovoren podatek, ki jasno dokazuje važnost in 
pomembnost te gospodarske panoge. Porast fizičnega prometa za 50 % po- 
meni letno povečanje števila zaposlenih za 10 % in zahteva torej večja vlaga- 
nja. Ta problem pa ni nikjer natančno rešen niti ni nakazan. Za tako povečanje 
bi morala trgovina v razdobju 3 let vsako leto vlagati nad 8 milijard starih 
dinarjev, žal pa teh sredstev nima. Same trgovske organizacije nimajo sred- 
stev, možnosti za najemanje kreditov pa ni. Zdi se mi, da bi bilo potrebno 
trgovini omogočiti, da najema kredite pod ugodnejšimi pogoji, kot veljajo na 



46. seja 167 

primer za turizem in gostinstvo in da se ji zagotove zadostna obratna sredstva. 
Ce trgovina želi ustvariti zadostna lastna obratna sredstva, potem je jasno, 
da pri zamrznjenih maržah in sedanji akumulaciji v 10 letih tega ne zmore, 
pa če bi vsa razpoložljiva sredstva vlagala v te namene in želela pri tem 
uresničiti najnujnejše investicijske načrte. Planska predvidevanja, da bo trgo- 
vina 80% investicijskih naložb financirala iz lastnih sredstev, so ob pogojih 
sedanje akumulativnosti trgovine nerealna in neuresničljiva. 

Ze površen opazovalec lahko ugotovi, da je le gospodarsko močna in 
dobro organizirana trgovina sposobna kriti potrebe razširjene reprodukcije iz 
lastnih sredstev, uspešno opravljati uvoz in izvoz, sodelovati v maloobmejnem 
prometu in dobiti odločilni vpliv na proizvodnjo v pogledu asortimenta in kva- 
litete. Prav tega zadnjega pa trgovina ne more doseči, saj je odvisna v pretežni 
meri od pogojev kreditiranja, ki jih diktira industrija. Ce pa nekdo nekoga 
kreditira, potem drugi partner nima tiste sile in moči, da bi zahteval ustrezno 
kvaliteto, ceno, asortiment in druge ustrezne pogoje. Tako stanje pa seveda 
povzroča, da je založenost trgovine čestokrat slaba in da kvaliteta blaga ne 
ustreza dejanskim željam in potrebam potrošnika. 

Glede kooperacije in poslovnega sodelovanja z industrijo, ki jo gradivo 
večkrat omenja, ugotavlja svet, da taka skupna vlaganja pomenijo konkretno 
ekonomsko združevanje kapitala in je take akcije treba pozdraviti. Mnenja pa 
smo, da smo glede teh procesov šele na začetku, da taka gibanja zavira nizka 
akumulativnost trgovine, da pa je ta oblika združevanja ena izmed pomemb- 
nih poti, po kateri bi se odnosi med trgovino in proizvodnjo izboljšali. 

Omenil bi še nekaj problemov glede oblikovanja in sprostitve cen. Marže 
se morajo sprostiti. Poudariti želim, da je zmotno mišljenje, da marža pomeni 
le razliko v ceni. V pogojih zamrznjenih marž trgovina ni imela interesa ku- 
povati cenejšega blaga in vplivati na industrijo za pocenitev proizvodnje. Ne- 
utemeljena je bojazen, da bodo sproščene marže povzročile dvig cen, ker je 
konkurenca na tržišču že velika. Sprostitev marž mora trgovini omogočiti pred- 
vsem, da bo lahko svobodno formirala svojo poslovno politiko tako v pogledu 
zniževanja cen nesezonskega in slabo idočega blaga, kot v pogledu samostojne 
komercialne politike, notranje organizacije in uresničitve lastnih programov na 
področju enostavne in razširjene reprodukcije. 

Poudariti moram, da je napačno mnenje, da se bori trgovina tudi proti 
kontroli cen. Nasprotno, svet smatra, da je kontrola cen nujna. Toda pod to 
kontrolo ne smemo razumeti le ukrepov kaznovalne politike, administrativno 
določenih marž in cen. Kontrola bi morala biti zasnovana na analizi tržišča, 
tržnih gibanj, splošnega stanja naše proizvodnje in možnosti intervencijskega 
uvoza. Kritika sedanjega načina odločitev o intervencijskem uvozu je povsem 
upravičena. Te odločitve so bile bolj odvisne od tega ali onega referenta v 
zvezni upravi, kot pa od študijskih dognanj, kako in v kakšni meri naj ta uvoz 
vpliva na naše domače proizvajalce. Zato se mi zdi, da bi morali razviti ko- 
njunkturno službo pri zveznih in drugih družbeno-političnih organih, zlasti pa 
pri zbornicah. Intervencijskega uvoza ne bi smeli prepustiti čisti stihiji. 

Nadaljnje vprašanje je vprašanje prometnega davka in drugih predpisov, 
ki veljajo za trgovino. Iz podatkov o zaposlenih zasledimo, da je od 5000 iza- 
poslenih v upravnih službah notranje trgovine, več kot 40 % zaposlenih v ra- 
čunovodstvih. Predpisi s področja prometnega davka in njegovega obračuna 
imajo za tako stanje precej zaslug. Obračun prometnega davka predstavlja 
zlasti za tista podjetja, ki poslujejo izven svoje občine na področju cele Slo- 
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venije ali Jugoslavije, veliko finančno obremenitev. Zato predlagamo, da naj 
bi se obračun prometnega davka poenostavil. Službi družbenega knjigovodstva 
naj bi se plačevale le akontacije, dejanski obračun pa naj bi bil samo dvakrat 
letno. 

Prometni davek še nima funkcije regulatorja cen, temveč ima le fiskalni 
značaj. Nujno potrebna bi bila analiza in revizija vseh predpisov, ki urejajo 
prometni davek, saj obstoja baje več kot 600 predpisov in tolmačenj s tega 
področja. Odpraviti bi bilo treba vse nejasnosti, ki nastajajo pri obračunu 
tega davka. 

Svet se je v svoji razpravi dotaknil tudi vprašanja odpiranja menjalnic 
v Mariboru in Pomurju. Hoteli imajo pravico do menjalnice, trgovskim hišam 
pa povzročamo najrazličnejše težave. Predlagamo, da se postopek za izdajo 
dovoljenj za menjalnice poenostavi. 

Slišijo se govorice o ukinitvi 10% popusta pri nakupu industrijskega 
blaga za tuja plačilna sredstva. V teh maloobmejnih področjih ugotavljajo, da 
bi to škodovalo prilivu tujih plačilnih sredstev, in da je sedanji sistem po- 
trebno zadržati. Predlagajo celo, naj bi se ta način prodaje za tuja plačilna 
sredstva razširil na vse trgovsko blago. 

Glede potrošniških kreditov predlagamo, da naj bi se dajali za vse blago 
brez omejitve. 

Svet za trgovino je v svoji razpravi tudi ugotovil, da bi se morala urediti 
vprašanja glede maloobmejnega blagovnega prometa z Avstrijo. 

Tovariši in tovarišice! V svoji razpravi sem vam skušal reproducirati mne- 
nja in predloge našega sveta o problematiki, ki je danes na dnevnem, redu 
v vašem zboru. 

Predsednik Miran Goslar: Naslednji se je prijavil tovariš Tone 
Polajnar. 

Tone Polajnar: Tovarišice in tovariši poslanci! Tovariš Plazar je 
sicer omenil problem prometnega davka, o katerem mislim tudi jaz razprav- 
ljati, vendar z nekoliko drugačne plati kot moj predgovornik. 

Med obveznostmi trgovinskih in drugih podjetij terciarnih dejavnosti je 
brez dvoma obračunavanje in plačevanje prometnega davka ena največjih. S 
prenosom prometnega davka iz proizvodnje v potrošnjo se je pričel obdavčevati 
promet, dosežen s prodajo blaga končnemu potrošniku. Na mesto proizvajalca 
je torej postal prodajalec blaga davčni zavezanec. V večini delovnih organi- 
zacij prej navedenih strok so pravilno razumeli pojem prenosa prometnega 
davka iz proizvodnje v potrošnjo vse dotlej, dokler se niso po uveljavitvi 
temeljnega zakona o prometnem davku začeli uveljavljati še dodatni predpisi 
in določbe, ki so čedalje bolj spreminjale prvotni namen prometnega davka 
v fiskalno obveznost, takšno, kakršna danes je. 

V materialu, ki smo ga dobili za to sejo, je navedeno, da prometni davek 
danes ureja že približno 600 predpisov. Ce vsem tem predpisom dodamo še 
veliko število revizorjev in inšpektorjev, ki so zaposleni v službi družbenega 
knjigovodstva, ali v davčnih upravah posameznih občin, in pri tem ugotovimo, 
da vrsto predpisov tolmačijo delovnim organizacijam vsak po svoje, je po- 
polnoma razumljivo, da namesto reda pri plačevanju prometnega davka vlada 
nered. Tako kompliciran način obračunavanja prometnega davka je prenesen 
prav v tiste panoge gospodarstva, ki so bile vsa leta deležne najmanjše po- 



46. seja 169 

zornosti, ki so bile najslabše organizirane in ki so spričo nalog, ki stoje pred 
njimi, še danes premalo akumulativne. Znatni del osebnih dohodkov svojih 
režijskih delavcev morajo ta podjetja plačevati zaradi kompliciranega obra- 
čunavanja prometnega davka. Ta pa s tem postane zelo drag, drag predvsem na 
račun tiste delovne organizacije, ki je za družbo davčni zavezanec. Kateri so 
tisti elementi sedanjega sistema obračunavanja prometnega davka, ki bi jih 
bilo po mojem mnenju treba menjati? Izhajajoč iz temeljnega načela, da vsaka 
družbeno-politična skupnost uvaja prometni davek kot samostojen vir dohod- 
kov, je nastalo vse preveč stopenj prometnega davka, naj bodo to zvezne ah 
občinske. Vsaka družbeno-politična skupnost, ki predpisuje svoje stopnje, bi 
morala te zmanjšati in poenostaviti ter pri tem upoštevati to, v kakšen te- 
žaven položaj postavlja z vsako svojo stopnjo tisto delovno organizacijo, ki 
je zanjo davčni zavezanec. 

Drug problem predstavlja odločitev delovne organizacije ali naj obračunava 
prometni davek od fakturirane ah od plačane realizacije. Če se odloči za ob- 
račun po fakturirani realizaciji, potem plača prometni davek naprej, plača 
ga dostikrat prej, preden je kupec poravnal račun za blago.; Tako kreditira 
kupca poleg cene za blago še na ceno prometnega davka. Ce se pa trgovinska 
organizacija odloči za plačevanje prometnega davka od plačane realizacije, pa. 
mora zaradi dodatnih evidenc namestiti nove delavce ter si zaradi tega na- 
koplje novih stroškov. 

Po mojem mnenju je spremenjen, enostavnejši in s tem cenejši način 
obračunavanja prometnega davka nujen in opravičljiv. Obračunavanje in pla- 
čevanje prometnega davka bi morale po mojem mnenju družbeno-politične 
skupnosti stimulirati in ne samo sankcionirati, kot to delajo doslej. 

Nobenega dvoma ni, da bi nove stopnje prometnega davka, kakršne so 
bile predlagane v zveznih organih, položaj na tem področju le še poslabšale. 
Prometni davek res ne bi smel biti zavora tistim delovnim organizacijam, 
ki hočejo z enostavnejšim načinom poslovanja dvigati akumulativnost in ki 
hočejo proizvajati kvalitetno blago, ter ga uspešno plasirati tudi na doma- 
čem trgu. 

K poročilu, ki sta ga pripravila dva odbora, imam pripombo, in sicer na 
strani 7, točka 4. Prvi stavek četrtega odstavka se glasi, verjetno gre tu za 
pomoto, ker sta oba odbora ta moj predlog že sprejela, »obračun prometnega 
davka od prodaje na drobno v trgovini je kompliciran in drag, tako zaradi 
pogostnega obračunavanja, kot glede različnih občinskih stopenj«. Predlagam, 
naj bi se ta stavek glasil: »obračun prometnega davka od prodaje na drobno 
je kompliciran in drag, tako zaradi pogostnega obračunavanja kot tudi glede 
različnih stopenj«. Iz tega stavka bi se črtala samo beseda »občinskih«. S tem 
bi se pomen stavka spremenil v tem smislu, da naj se upoštevajo vse stopnje 
prometnega davka od zveznih do občinskih. 

Predsednik Miran Goslar: Predlagam, da prekinemo sejo in da jo 
nadaljujemo qb 11. uri. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.35 in se je nadaljevala ob 11.05.) 

Predsednik Miran Goslar: Nadaljujemo s sejo. Besedo ima tovariš 
Franc Zorko, predstavnik področnega odbora zbornice v Mariboru. 
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Franc Zorko: Spoštovani zbor, tovarišice in tovariši poslanci. Želel 
bi govoriti o kreditiranju trgovine, oziroma o strukturi kreditnih sredstev, o 
prodaji za tuja plačilna sredstva in njihovi uporabi ter o maloobmejnem bla- 
govnem prometu. 

Najprej nekaj betsed o obratnih sredstvih oziroma o njihovi strukturi. Če 
izhajamo iz stališča, da je osnovna vloga trgovine v blagovnem denarnem go- 
spodarstvu, da časovno in prostorsko ureja tržišče, je potrebno oceniti, ali je 
naša trgovina danes sposobna opravljati to funkcijo in ali je finančno za to 
sposobna. Poleg kreativno in poslovno sposobnih trgovinskih kadrov, postav- 
ljam na prvo mesto obratna sredstva v trgovini. Dejstvo, da so neugodni 
instrumenti delitve dohodka in čistega dohodka v prejšnjih letih silili trgovino, 
da je sama opravljala razširjeno reprodukcijo osnovnih sredstev z lastnimi 
sredstvi, je na drugi strani pogojevalo, da je pretežno poslovala s tujimi obrat- 
nimi sredstvi. Ta sistem in politiko smo spremenili že pred gospodarsko reformo 
v aprilu 1965. leta tako rekoč čez noč, ko smo odvzeli trgovini zelo velike 
vsote obratnih sredstev. 

Poglejmo, kaj smo s tem storili. Najbolj smo prizadeli ravno tista podjetja, 
ki so zrastla v zadnjih desetih letih, ki niso imela nobene dediščine v skla- 
diščnih, prodajnih in upravnih prostorih, kot tista podjetja, ki so bila usta- 
novljena takoj po osvoboditvi. To so ravno tista, ki so šla v hitro ekspanzijo 
in zato niso bila v stanju, da bi si lahko sama ustvarila dovolj lastnih obratnih 
sredstev. Prej smo jim nudili dovolj bančnih kreditnih sredstev, odvzeli pa 
smo jih praktično čez noč. S tem načinom pa smo direktno stimulirali starejša 
podjetja, ki so vodila stagnacijsko politiko in se niso širila skladno z rastjo 
proizvodnje in potrošnje, temveč so delovala le v okviru gotovosti, brez sme- 
losti in nujno potrebne poslovne ekspanzije. Zaradi tega taka podjetja niso 
čutila, oziroma niso imela potreb za eksterna obratna sredstva. 

Ze lani in letos je bančna restrikcijska politika najbolj prizadejala ravno 
trgovino, kar lahko vidimo tudi iz materiala. Danes ima trgovina manj obrat- 
nih sredstev, kot jih je imela pred dobrim letom ah pred dvema ali tremi leti. 
Ne glede na to pa poglejmo, kakšna je kvaliteta teh sredstev. Iz obravnavanega 
poročila je razvidno, da razpolaga vsa trgovina Slovenije le s 23,3% lastnih 
in 76,7 % tujih obratnih sredstev. Ce pa vzamemo vsa tuja, to je eksterna 
sredstva kot indeks 100, je v teh le 27,6% trajnih in 72,4% občasnih ah 
kratkoročnih sredstev. Ta razmerja so v Sloveniji slabša kot je v federaciji, 
kjer je od vseh kreditov za obratna sredstva 68,1 % kratkoročnih, v Sloveniji 
pa celo 75,6 %, dolgoročnih sredstev pa je v federaciji 31,9%, v Sloveniji pa 
le 24,4 %. To so podatki iz bančnega vestnika št. 7—8 letošnjega leta. 

Obstoječa kratkoročna bančna sredstva bodo vsekakor morala ostati v po- 
slovnih tokovih in koriščenju trgovine, pa če jih tudi samo kvantitativno 
dosledno limitiramo v sedanji okvir. Če izhajamo iz stališča, da je skupni 
volumen bančnih kreditnih sredstev, ki jih danes koristi trgovina, nujno po- 
treben, potem je vsekakor potrebno vprašanje, če je takšna struktura teh sred- 
stev primerna in opravičljiva. Kot vemo so kratkoročni bančni krediti za 
obratna sredstva zelo različni, saj se dajejo v rokih od 45 dni do dveh let. 
V času treh let — se je globalna vsota kratkoročnih kreditov za eno podjetje 
obravnavala v banki tudi do 300-krat. Tak način poslovanja preveč obreme- 
njuje odgovorne ljudi v podjetjih in banki, hkrati pa ne daje prave gotovosti 
podjetju za programiranje svoje srednjeročne in dolgoročne poslovne politike, 
ker nikoli ne ve, s kakšnimi sredstvi bo jutri poslovalo. Takšno stanje v trgo- 
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vini pa tudi slabo učinkuje na proizvodnjo. Zato predlagam, da ta najvišji 
gospodarski zbor Slovenije začne razpravljati o tem, da se vsaj del kratkoroč- 
nih bančnih sredstev, ki krožijo v trgovini, pretvori v srednjeročna in dolgo- 
ročna sredstva. To vprašanje ni novo, temveč smo ga v Mariboru postavili že 
v razgovoru v novembru 1965. leta bivšemu predsedniku izvršnega sveta in 
njegovim sodelavcem. Realizacija tega predloga v ničemer ne more ogroziti 
ciljev naše reforme in oslabiti finančno-monetarne politike. Tako transformi- 
rana in krožeča sredstva bodo fiksno anticipirala bodoči dohodek podjetij. 
Z rednim odplačilom letnih anuitet pa se bodo oblikovala nova kvalitetna 
bančna kreditna sredstva. Podjetja bodo na eni strani prisiljena, da bodo po 
zaključnem računu izločila sredstva za plačilo anuitet, na drugi strani pa 
bodo, kar je pa še važnejše, ob razpoložljivih srednjeročnih ali dolgoročnih 
obratih kreditnih sredstvih stabilneje in perspektivne je. 

In če ob tem, kot je povedano, še omejimo sedanji global teh sredstev, 
potem ni nobenega strahu pred novo emisijo, ki se je nekateri vrhovi narodne 
banke Jugoslavije neopravičeno bojijo. Rešitev, oziroma realizacija tega pred- 
loga bi poleg predvidene politike potrošniških kreditov gotovo v veliki meri 
oživela blagovni promet, trgovino, proizvodnjo in potrošnjo ter zato zasluži 
ustrezno razpravo in ukrepe. 

"Vprašanje prodaje za tuja plačilna sredstva in njihovo angažiranje. Če 
človek zasleduje časopisne razprave in polemike o težnjah za ustvarjanje de- 
viznega priliva z rednim izvozom našega blaga, na drugi strani pa pozna 
stališča za maloprodajo blaga v naši maloprodajni mreži, prihaja do mešanih 
občutkov. 31. decembra t. 1. bi naj nehala vsa prodaja za tuja plačilna sred- 
stva z obstoječim popustom, čeprav že dosedanja ureditev te prodaje za trgo- 
vino ni dovolj stimulativna. Pri tem nekateri teoretiki postavljajo vprašanje 
konvertibilnosti dinarja, ko dajemo popust na našo normalno ceno z vsemi 
pribitki, vključno z delom davščin. Pri tem pa ne upoštevajo, po kakšnih cenah 
smo prisiljeni v rednem izvozu prodajati naše blago, če ga hočemo sploh iz- 
važati. Ker je to vprašanje zlasti pomembno za slovenska obmejna območja, 
ga podjetje v centru republike in države verjetno niti toliko ne občutijo, kot 
ga občutijo podjetja ob meji. Predčasno smo lahko čitah v dnevniku Večer, 
da imajo naši delavci v inozemskih bankah naloženih okoli milijardo zahodno- 
nemških mark. Vprašajmo se, kaj smo ukrenili, da bi ta, od naših ljudi pri- 
služena sredstva dobili v krogotok naših bank. Naše poslovne banke bi lahko 
pri tem veliko storile, če bi bile stimulirane. 

Dalje, zakaj so še vedno takšne formalne komplikacije pri odpiranju za- 
sebnih deviznih računov in zakaj se lahko na devizne hranilne knjižice vlagajo 
devize le pri narodni banki in ne pri kreditnih oziroma poslovnih bankah 
vsaj na obmejnih območjih. Pri tem bi morali zasledovati zlasti dve koristi: 
prvič, da pridobimo čimveč deviz in drugič, da čimveč prodamo domačega 
blaga za devize oziroma tuja plačilna sredstva. Zato je v celoti podpreti stališča 
odbora za trgovino, gostinstvo in turizem te skupščine glede tega vprašanja. 
Ce ne bomo ustrezno stimulirah prodaje v maloprodajni mreži za devizna 
sredstva, kar delajo tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah, bodo znatna 
devizna sredstva, ki jih prinašajo naši zunaj zaposleni delavci, zamenjana pod 
roko in bodo zopet odtekla v Graz in v Trst za nakup tujega blaga. Ce opazu- 
jemo prodajo za tuja plačilna sredstva vseh vrst našega blaga v obmejnih 
potrošniških središčih, je v cilju oživljanja prodaje in potrošnje nujno čimprej 
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ta način prodaje razširiti in ustrezno stimulirati, ne pa ga zavirati ali ga celo 
ukinjati, ker je to velika gospodarska škoda. 

Vprašanje maloobmejnega blagovnega prometa. Razvoj trgovine, zlasti na 
obmejnih območjih, lahko močno pospešuje maloobmejni blagovni promet ozi- 
roma blagovno menjavo med dvema sosednjima državama ali pokrajinama. 
Tak način blagovne menjave pri nas omogočajo: 1. obstoječi oziroma veljavni 
jugoslovanski predpisi o zunanjetrgovinskem prometu in storitvah ter o deviz- 
nem poslovanju in 2. obstoječe pogodbe oziroma sporazumi med Jugoslavijo 
in sosednimi državami o obmejnem blagovnem prometu za izmenjavo blaga 
in uslug. 

Danes sicer nekateri smatrajo, da po uveljavitvi zunanjetrgovinskega in 
deviznega režima vprašanje maloobmejnih sporazumov ni več aktualno; da to 
ni točno, vidimo že iz 61. člena veljavnega zakona o prometu blaga s tujino, 
ki posebej določa,, da se maloobmejna menjava blaga in storitev opravlja po 
posebnih predpisih, ki jih izdaja zvezni izvršni svet v skladu s sklenjenimi 
sporazumi. Da to ni bila le legalizacija že obstoječega stanja, nam govori 
dejstvo, da je bil zadnji sporazum sklenjen šele letos v aprilu z Madžarsko, 
torej po sprejetju tega odloka. Tudi veljavni zakon o deviznem poslovanju 
in odlok o minimumu sredstev, s katerimi morajo razpolagati posamezne go- 
spodarske organizacije zunanjetrgovinskega prometa, vsebujeta posebna dolo- 
čila za ta promet. S stališča naše veljavne zakonodaje je torej to vprašanje 
urejeno. Odprto pa je vprašanje sporazumov. Danes ima Jugoslavija spora- 
zume oziroma pogodbe o tej vrsti poslovanja z vsemi sosednimi državami razen 
z Avstrijo. Glede na odlične in prijateljske sosedne odnose med Jugoslavijo 
in Avstrijo, ko je odprta meja med tema državama, je popolnoma nerazumljivo, 
da takega sporazuma z Avstrijo nimamo. Ob tem se res postavlja vprašanje, 
če leži krivda za to le na avstrijski strani in ne tudi na naših pristojnih zbor- 
ničnih in upravnih organih. 

Da obstajajo take možnosti, ugotavljamo iz individualnih stikov in raz- 
govorov s poslovnimi partnerji iz bližnjih krajev sosednje Avstrije. Kot osnova 
za to menjavo bi nam lahko za začetek služile obojestranske blagovne liste 
sejemskih sporazumov kot so graški, celovški, innsbruški in sejem Alpe-Adria. 
Potrebno bi bilo regulirati način in tehniko plačevanja v okviru takega spo- 
razuma po obsegu in načinu, določiti banko za te posle in podobno. V takem 
sporazumu bi se moralo določiti območje, v katero bi na naši strani vsekakor 
spadali Maribor, Murska Sobota in Jesenice. Posle po teh sporazumih lahko 
opravljajo le podjetja, ki so za te posle registrirana in ki imajo tudi svoj 
sedež na obmejnem območju. Takih podjetij je danes na obmejnih območjih 
širom Jugoslavije registriranih nad 30, le v Mariboru in Kranju ob avstrijski 
meji jih ni, ustanavljajo pa se v precej manjših krajih kot so Kriva Palanka, 
Delčevo, Bitol, Struga, Ohrid, Devdjelija, Strumica, Pirot, Umag, Sežana, Len- 
dava, Čakovec itd. Na osnovi takega sporazuma z Avstrijo bi poživeli naš 
izvoz in uvoz z Avstrijo. Večja menjava blaga in storitev bi še bolj pospeševala 
turizem v obeh smereh, skratka, gospodarstvo bi na teh območjih dobilo nove 
impulze. Iz ožjega, praktičnega stališča pa bi na tem območju za te posle 
registrirana podjetja povečala svoj promet in dohodek in tudi s tem ob svoji 
lastni rasti omogočala večje dohodke lokalnim in širšim družbeno-političnim 
skupnostim. Ce imamo torej ta, sicer le grobo razložena dejstva pred očmi, 
lahko na hitro ugotovimo ožje in širše gospodarske koristi, ki nam nalagajo 
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obveznost, da storimo vse, da se to vprašanje čimprej pomakne s sedanje 
mrtve točke. 

Predsednik Miran Goslar: Zahvaljujem se tovarišu Zorku za zelo 
konkretno razpravo in dajem besedo tovarišu Slavku Humarju. 

Slavko Humar: Tovarišice in tovariši poslanci. Razpravljati želim 
o kreditiranju blagovnega prometa, kljub temu, da je o tem pravkar govoril 
predstavnik trgovskega združenja iz Maribora. 

Predloženi materiali, ki so nam bili dostavljeni, se dotikajo skoraj vseh 
problemov trgovine, tako tistih, od katerih rešitev je danes predvsem odvisno, 
ali se bo trgovina uspešno vključila kot enakopraven partner v naše gospodar- 
stvo, kot tudi tistih, ki so trenutno manjši in le drugotnega pomena, vendar 
pa bo njihova uspešna rešitev znatno lažja in bolj enostavna, ko bodo rešena 
ključna vprašanja. Eno izmed ključnih vprašanj za vlogo in položaj trgovine 
je sistem kreditiranja v blagovnem prometu. Trgovina je namreč tista, ki bolj 
kot vsaka druga dejavnost potrebuje obratna sredstva. Od moči in obsega 
teh sredstev je v veliki meri odvisna njena okretnost in sposobnost, v kakšni 
meri ji bo uspelo zbližati proizvodnjo in potrošnjo, tako da bo potrošnja v čim 
večji meri lahko krila svoje potrebe, proizvodnja pa bo v trgovini dobivala 
vedno nove impulze za svoje ustvarjanje, ker ji bo trgovina zagotovila uspešno 
realizacijo. Ne moremo se zadovoljiti z ugotovitvijo, da trgovina tega doslej 
ni delala v redu, da ni urejen njen položaj, ali da nima ustrezne materialne 
baze. To je le posledica neurejenega, oziroma enostranskega kreditnega režima. 

Ce govorimo o odločilnem pomenu obratnih sredstev za uspešno organi- 
zacijo blagovnega prometa, le preradi pozabljamo, da je to prvi pogoj moderne 
trgovine. Pri tem ne pride v poštev samo ena vrsta teh sredstev, ampak naj- 
različnejše oblike, ki jih dovoljujejo denarno blagovni odnosi oziroma režim 
tržnega gospodarstva. Pri nas še nismo prišli do vsaj približne ustalitve kre- 
ditnega sistema, niti ne do tolikokrat obljubljene poslovnosti in selektivnosti 
bank. V ilustracijo samo nekaj številk iz zaključnih računov za leto 1966, pol- 
letnih obračunov za prvo polletje 1967 in poročila o gibanju obratnih sredstev. 
Po podatkih zaključnih računov se je v notranji trgovini povečal celotni do- 
hodek v letu 1966 za 32 %, v vsem gospodarstvu pa za 25 %- Neto produkt 
se je v primerjavi z letom. 1965, ki ga še ne moremo šteti za pravo reformnp 
leto, povečal v letu 1966 v trgovini za 50 %, v gospodarstvu pa za 19 %. Delež 
trgovine v netoproduktu gospodarstva je znašal v letu 1965 18 %, v letu 1966 
pa že 20,2 %. 

Ce si ogledamo še nekatere kazalce, ki kažejo na vlogo trgovine v našem 
gospodarstvu, je trgovina v prvem letu po reformi krepko pridobila na svojem 
položaju. Tako se je neto produkt deloma povečal od 42 816 N din v letu 1965 
na 61 807 v letu 1966 ali za 44 %, medtem ko se je v gospodarstvu povečal le 
za 19 % in je znašal v letu 1966 27 600 N dinarjev na delavca. Skladi so se na 
enega zaposlenega povečali v gospodarstvu za 38 % in so v letu 1966 znašali 
6200 N dinarjev, v trgovini pa za 52 % in so znašali 13 028 N dinarjev. V istem 
času se je del poslovnega sklada, ki je bil namenjen za obratna sredstva, zvišal 
v skupnih virih obratnih sredstev od 17,6 na 25 %, medtem ko so krediti za 
trajna obratna sredstva v letu 1966 padli od 25,4% na 20,7 %. 

Kljub porastu kreditov za občasna obratna sredstva, se je njihov delež 
v letu 1966 znižal od prejšnjih 57 % na 54,1%. S temi sredstvi je trgovina v 
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letu 1966 ustvarjala promet v višini 12 538 958 N dinarjev, pri čemer so lastna 
obratna sredstva dosegla komaj 8,6 % od celotne mase potrebnih obratnih 
sredstev. To je vplivalo na to, da so kljub porastu .lastnih razpoložljivih obrat- 
nih sredstev za 76 % lastna sredstva in krediti trajnih obratnih sredstev v letu 
1966 pokrili le 46'% zalog, nasproti 57% v letu 1965. Posledice takega stanja 
so bile težke, kajti zaloge v industriji so močno porastle, trgovina pa se je za- 
radi nezadostnih lastnih in bančnih sredstev posluževala v vedno večji meri 
kreditiranja s strani dobaviteljev in medsebojnega kreditiranja dobaviteljev 
in kupcev. 

V prvem polletju se je stanje še poslabšalo. Konec prvega polletja se je 
vrednost skupnih zalog v gospodarstvu povečala za 588 milijonov N dinarjev. 
V industriji so znašale zaloge 51,5%, v trgovini pa 23,8%. 

V denarno kreditnem sistemu še vedno banke niso pristopile k neposred- 
nemu kreditiranju trgovine, ampak je odpadel na industrijo' večji del kratko- 
ročnih bančnih sredstev. Industrija je s temi sredstvi posredno kreditirala 
prodajo blaga v trgovini. Tak odnos je pri bankah še vedno v praksi, saj so 
po poročilu SDK za oktober letos krediti za obratna sredstva v globalu v pri- 
merjavi z oktobrom 1966. leta porastli za 12 %. Od celotnih sredstev odpade 
na industrijo 50 %, na trgovino in gostinstvo pa le dobrih 30% ali 1,7 mili- 
jarde N dinarjev. Ce se ob teh ugotovitvah vprašamo, kdaj bo trgovina uspešno 
opravljala svojo funkcijo, moramo reči, da se v teh pogojih ne bo še kmalu 
znebila značaja distributerja, ki ga ji še narekuje proizvodnja. Brez zadostnih 
obratnih kreditov bo založenost v trgovini še bolj padala, njen vpliv na pro- 
izvodnjo pa bo minimalen, saj bo prisiljena od nje kupovati pod pogoji, ki jih 
bo ona določila. Tu ne gre le za obseg kreditov, ampak za uporabo tistih oblik, 
ki najbolj ustrezajo namenu kreditiranja. Nelogično je, da so odplačilni roki za 
kredite za nakup blaga z visokim koeficientom obračanja, na primer živil, 
enaki kot za blago trajne rabe, kot so stroji in naprave, ki imajo precej nižji 
koeficient obračanja. 

Konkretno še tole; za turistično sezono, ki traja 5—6 mesecev ob slovenski 
obali, in za obmejni promet se mora naše podjetje založiti z blagom zaradi 
redne oskrbe prodajaln že v aprilu in maju. Zaloge trajajo tja do jeseni, torej 
4—5 mesecev. Za sezonske potrebe pa banka doslej še nima posluha niti glede 
rokov vračanja niti glede obrestne mere. 

Predlagam zaradi tega, da se s tega mesta priporoči bankam, da pri izva- 
janju svoje kreditne politike tudi same izpolnijo pričakovanja glede krediti- 
ranja trgovine, kar bo tudi povečalo mobilno sposobnost sredstev, ki jih imajo 
v ta namen na razpolago. Hvala lepa. 

Predsednik Miran Goslar: Zahvaljujem se tovarišu poslancu za 
diskusijo. Se morda še kdo javlja k razpravi? Besedo ima tovariš Mihael 
Savinek. 

Mihael Savinek: K razpravi me je spodbudila diskusija tovariša 
Zorka iz Maribora, ko je zagovarjal stališče prekvalifikacije kreditov za trgo- 
vino iz sedanjih kratkoročnih v dolgoročne. Mislim, da smo takšen ukrep že 
preživeli, ko smo sprejemali ukrepe za formiranje začetnih skladov obratnih 
sredstev in za kredite za trajna obratna sredstva. Takšen način ne bi rešil 
situacije v trgovini, mislim pa, da se podobna vprašanja pojavljajo tudi v pro- 
izvajalnih, se pravi v industrijskih organizacijah. Prepričan sem, da se da ta 
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problem rešiti s tem, da bi v bankah nehali razločevati dva dinarja, in sicer 
kratkoročnega in dolgoročnega. Na podlagi poslovnega interesa in lastne kre- 
ditne politike bi morala banka plasirati svoja razpoložljiva sredstva tja, kjer 
meni, da bi bila naložba najbolj učinkovita. S tem pa ne mislim regirati 
težav, ki jih ima trgovina ravno na področju kreditiranja, temveč želim le 
opozoriti na to, da s takimi ukrepi ne bi dosegli zaželenih rezultatov, ker 
nimamo pravih meril komu dati sredstva v obliki dolgoročnega kredita za 
5 ali 10 let. Ta vprašanja bi se morala reševati na osnovi poslovnosti bank in 
tržnega mehanizma. Odločno se moramo zavzeti, da bomo iz naše kreditne 
politike odstranili razmejitev razpoložljivih bančnih sredstev na ta dva taka 
pregrajena dinarja, saj to ovira poslovne banke, da ne morejo odločati po 
načelu poslovnosti, kdaj in pod kakšnimi pogoji naj se odobravajo krediti. 
Limiti, garancije in razpoložljiva likvidna sredstva naj postanejo osnova za 
bančne izračune in odločitve o dodelitvi potrebnih kreditnih sredstev. Le na 
taki osnovi bi se zmanjšalo nepotrebno administriranje, načelo poslovnosti pa 
bi dobilo svoje pravo mesto. Tak način dela pa bi seveda razbremenil tudi 
trgovino, da ne bi vsak mesec bilo potrebno delati ponovnih elaboratov, študij 
in utemeljitev za podaljšanje kreditev iz meseca v mesec. 

(Vodstvo seje prevzame podpredsednik dr. Drago Kolar.) 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala za razpravo. Besedo ima 
predsednik zbora tovariš Miran Goslar. 

Miran Goslar: Tovariši, razpravljal bom kot poslanec. To se pravi, 
pojasniti želim le svoja mnenja in poglede, ki izvirajo tudi iz same razprave. 
Predvsem mislim, da je prav, da smo material v takšni obliki in s takim na- 
menom dali na dnevni red naše seje. Osnovni namen je bil predvsem opozoriti 
na pomembnost blagovnega prometa, s posebnim poudarkom na trgovino, ki jo 
naj ta dobi v nadaljnjem razvoju našega gospodarstva, zaradi vseh tiistih mo- 
mentov in razlogov, ki so v samem materialu in tudi v razpravi prišli do izraza. 
Poudarjam to predvsem zaradi tega, ker so bili pomisleki — morda je del 
diskutantov v nekem smislu te pomisleke tudi opravičil, — da bi utegnila 
razprava o trgovini pomeniti zagovor interesov trgovine kot panoge. Mislim 
pa, da gre za mnogo več, in to je v sami razpravi zelo jasno prišlo do izraza, 
da ne gre za interese trgovine kot takšne, temveč za pomen trgovine in njeno 
vlogo pri razvoju celotnega gospodarstva, predvsem pa industrije. Ta misel 
je v razpravi prišla dovolj do izraza. Prav pa je, da se to še posebej poudari 
in da.iščemo razreševanje težav, ki na tem področju nastopajo, predvsem v tej 
smeri, če hočemo doseči zmanjševanje in likvidacijo antagonizmov, ki ponekod 
nastajajo med trgovino in industrijo in ki se kažejo v medsebojnem obtože- 
vanju, kaj bi kdo lahko1, kaj nekdo ne more in podobno. 

Zadnjič sem na pobudo televizije sodeloval v oddaji, ki je pomenila uvod 
v današnjo razpravo. V tej oddaji sem rekel, da trgovina odraža samo neko 
določeno stanje v gospodarstvu, to se pravi, slaba trgovina je samo zrcalo slabe 
proizvodnje, oziroma strukturno neusklajene proizvodnje. To se pravi, da rešu- 
jemo probleme v trgovini predvsem zaradi napredka gospodarstva kot celote. 

Namen današnje razprave je, kot je tovarišica Stropnikova poudarila že 
v uvodu, ugotoviti in kritično oceniti problematiko trgovine, ki je specialni 
in najobsežnejši del blagovnega prometa, ne da bi seveda pri tem izpustih izpred 
oči vsa tista področja, ki pravzaprav dajejo karakteristiko neki določeni stopnji 
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razvitosti blagovnega prometa. Tu mislim zlasti na pomembnost razvite trgo- 
vinske mreže zunanjetrgovinskih podjetij in drugih dejavnosti, ki označujejo 
stopnjo razvitosti blagovnega prometa kot so transport, tranzit, skladiščne 
kapacitete, hladilnice, sortirnice, pristaniška dejavnost ipd. Sedaj, ko so pred 
nami razprave o dolgoročnem konceptu razvoja Slovenije, se mi zdi, da bo ta 
razprava o trgovini lahko bistveno pripomogla razbiti tista mnenja, o katerih 
je bilo že govora v današnji razpravi, ki zagovarjajo tezo, da imajo te dejav- 
nosti v našem gospodarstvu sekundarni pomen in zaradi tega te dejavnosti, 
zlasti trgovino, podcenjujejo in negirajo možnosti in vlogo trgovine, ki naj jo 
ta ima za razvoj proizvodnje. 

Če upoštevamo, da je zbor v veliki večini sestavljen iz predstavnikov pro- 
izvajalnih organizacij, smo kljub temu v dosedanji razpravi dosegli popolno 
soglasje v oceni pomena trgovine, ki naj jo ima v slovenskem gospodarstvu 
glede na naš geografski položaj in druge okolnosti, o čemer je bilo že precej 
govora. Ta enotnost gledišč je pomembna predvsem zato, ker dokazuje, da se 
tudi v industriji vse bolj prebijajo pojmovanja, da je razvoj trgovine v njenem 
lastnem interesu. 

Če dovolite, še nekaj misli k nekaterim vprašanjem iz razprave, ki bi jih 
bilo treba še naprej razvijati. S tem tudi odgovarjam tovarišu Lamutu, ki je 
imel pomisleke glede tega, da je premalo predlogov, da je premalo konkretnih 
rešitev in da ne ve, če bomo sprejeli takšne sklepe, ki bi pomenili pomemben 
korak naprej. Tovariš Ladava, predstavnik odbora, bo imel zaključno besedo, 
v kateri pa verjetno ne bo — najbrž je prav da ne bo — predlagal sprejema 
formalno decidiranih zaključkov. Osnovni poudarek in zaključek današnje raz- 
prave naj bi bil, verjetno bodo do tega prišli tudi v republiškem zboru, ko 
bodo razpravljali o isti problematiki, da je to področje gospodarstva potrebno 
aktivno spremljati, spodbujati sodelovanje vseh prizadetih dejavnikov in iskati 
konkretnih rešitev za intenzifikacijo tega gospodarskega področja. Te ugoto- 
vitve, ki so tudi izzvenele iz današnje razprave, so zelo tehtne in pomembne. 

Eno izmed važnih vprašanj je vprašanje premagovanja lokalnih okvirov 
in zaprtosti blagovnega prometa. Vsi ugotavljamo, da pravzaprav iz ekonom- 
skih vidikov ni nikakršnih razlogov, da bi na primer občinske skupščine imele 
poseben interes na obstoju svojih lastnih trgovskih podjetij. Vidimo pa, da je 
razdrobljenost trgovske mreže v Sloveniji še zelo velika in da je proces in- 
tegracije izredno počasen. Osnovni ekonomski interes vsake občine bi moral 
biti, da ima na svojem območju dobro razvito trgovsko mrežo, ker je malo- 
prodajni davek eden izmed pomembnih virov občinskega proračuna, pri čemer 
je popolnoma vseeno, ali je sedež podjetja v občini ah izven nje. Maloprodajni 
davek se zajema namreč na mestu prodaje in ne na mestu sedeža podjetja. 
Kljub temu pa obstojajo tendence preprečevanja integracijskih procesov na 
področju trgovine. To pomeni, da delujejo neke druge silnice, ki so izven sfere 
ekonomike, da tu delujejo tendence administrativnih vplivov na poslovno po- 
litiko trgovskih podjetij, skratka, razna prestižna vprašanja, koliko bo mogoče 
še uveljavljati neke lokalne, provincialne in druge interese. To pa seveda 
zahteva drugačnih pristopov do problema, ker izgleda, da s samimi ekonom- 
skimi ukrepi ne gre ta proces tako hitro, kot bi to želeli. Vsi vemo, da so samo 
velika trgovska podjetja s teritorialno razvito mrežo, ki sega ne samo prek 
občinskih, ampak tudi prek republiških meja, sposobna zagotoviti dober asor- 
timent blaga v svoji mreži in plasirati proizvode najširšega kroga industrijskih 
podjetij. To je eden izmed elementov prelivanja in razbijanja zaprtosti tržišča 
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pri nas. Samo taka trgovina je lahko nosilec intenzivnejšega in hitrejšega 
povezovanja interesov industrije, ki naj se kaže v hitrejši realizaciji njenih 
proizvodov. Pri tem pa ne gre samo za vprašanje materialnih sredstev, čeprav 
so tudi ta važna. Vendar pa »bele vrane« kot je na primer Prehrana, ki je 
skupaj z Modno hišo vendarle naredila do sedaj edini najbolj viden korak v 
to smer, ne bi smele ostajati osamljene. Družba bi morala, ne samo s svojim 
političnim vplivom, ampak s konkretno kreditno politiko usmeriti bančni ka- 
pital predvsem v to, da take procese pospešimo. 

Zelo veliko diskutantov je govorilo o potrebi povečanja obratnih sredstev. 
To je točno in je ta zahteva popolnoma upravičena. Ce hočemo doseči takšen 
položaj trgovine, če hočemo, da odigra tako vlogo predvsem v interesu pro- 
izvodnje, je jasno, da ji je treba ustvariti mnogo širšo materialno bazo kot 
jo ima danes. Predvsem se moramo boriti za to, da se ustvarijo pogoji za 
hitrejši prenos vseh tistih specializiranih poslov blagovnega prometa, ki so 
tipični za trgovino in netipični za proizvodnjo, se pa še zadržujejo v sferi 
proizvodnje. To se pravi, proizvodnja naj se razbremeni tistih nalog, ki jih 
mora po svojem ekonomskem karakterju nositi trgovina. Torej ne samo zaradi 
interesov trgovine, temveč tudi zaradi skupnih interesov je potrebna določena 
preusmeritev plasmajev bančnih sredstev. Čeprav ta preusmeritev ni enostavna 
in zahteva določen čas, bi morah ta sredstva odtegniti iz nekurantnih zalog 
v industriji, jih sprostiti in jih dati na razpolago trgovini. Tak ukrep bi dal 
nedvomno dobre rezultate, povečal bi trgovini materialno bazo in ji s tem 
omogočil, da bo v večji meri sposobna prevzemati rizike in da se bo lahko 
bolj uspešno zavzela za razprodajo zalog, ki danes neracionalno leže v indu- 
striji. Toda tudi trgovina sama mora narediti korak naprej. Dobro bi se morala 
predvsem založiti z reprodukcijskim in pomožnim materialom, ki ga potre- 
bujejo posamezne panoge. Trgovske organizacije ugotavljajo, da leže ogromni 
sredstva vezana v tem materialu pri neposrednih proizvajalcih, in da bi bilo 
potrebnih mnogo manj sredstev, če bi trgovina oskrbovala proizvodnjo. To je 
sicer res, vprašati pa se moramo, kaj je doslej trgovina napravila v tej smeri. 
Predvsem bi bilo potrebno doseči, da se v tej problematiki med seboj dogo- 
varjajo vsi trije prizadeti partnerji: trgovci, proizvajalci in bankirji, ki v take 
zaloge plasirajo bančna sredstva. Ugotovitve, kaj bi bilo pametno in ekonomično, 
nič ne pomagajo, treba je začeti s konkretnim delom, ki naj ne bi imelo vsebine 
enkratne in vsesplošne kampanjske akcije, ampak naj pomeni proces sprošča- 
nja nerentabilno vezanih denarnih sredstev. Na ta način sproščena sredstva 
bodo omogočila krepitev materialne baze trgovine na eni strani, po drugi 
strani pa bodo omogočila nove investicijske naložbe, kar vse bo dalo novih 
impulzov našemu gospodarstvu. 

Podobno vlogo, kot naj jo odigrajo velike trgovske organizacije, o čemer 
sem prej govoril, morajo dobiti, kot nosilci naprednih gibanj tudi naše banke. 
Poslovne banke bi morale s svojo kreditno politiko vplivati predvsem na spre- 
membo strukture trgovske mreže, pospeševati integracijske procese in pre- 
prečevati lokalno razdrobljenost. Te naloge pa bo sedanja razdrobljena bančna 
mreža težko uresničila. Mislim, da si ne smemo zakrivati oči pred dejstvom, da 
so tudi provincionalno usmerjene banke eden izmed nosilcev teženj, ki so 
nasprotne temu širšemu konceptu razvijanja velikih trgovskih organizacij. To 
se pravi, gre za probleme, ki so tesno povezani med seboj in ki jih prav- 
zaprav samo v okviru trgovine ne moremo rešiti. 

12 
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Zelo malo je bilo danes govora o zunanjetrgovinskih podjetjih in njihovi 
vlogi. To je pomanjkljivost današnje razprave, ker ima lahko tudi mreža 
zunanjetrgovinskih podjetij močan vpliv na proizvodnjo. Prepričan sem, da so 
minili časi, ko smo na zunanjetrgovinska podjetja gledali samo kot na organi- 
zacije, ki obvladujejo tehniko zunanje trgovine bolje kot industrijska podjetja. 
To se pravi, da znajo hitreje izpolniti predpisane obrazce, zaključnice, carinske 
deklaracije in podobno. Precej naših zunanjetrgovinskih organizacij je že daleč 
prek tega in so si pridobile v svetu ugled, imajo zveze in nekaj pomenijo. 
Njihova finančna moč je že tako velika, da bi se lahko povezovala z industrijo 
ne samo pri čistih trgovskih poslih, temveč tudi pri financiranju modernizacije. 
Te funkcije pa naša zunanjetrgovinska podjetja po veliki večini še ne oprav- 
ljajo. Toda tudi na tem področju dela je že zaznati določene premike. Omenim 
naj le Jugotekstil iz tekstilne in Slovenija les iz lesne stroke. Ti dve podjetji 
dajeta na podlagi lastnih izkušenj in poznavanja zunanjega trga koristne na- 
potke in ideje proizvodnji tako za osvajanje novih modelov, vzorcev in nove 
proizvodnje. Pri financiranju modernizacije proizvodnje in novih investicijskih 
odločitvah je izkoriščanje že pridobljenih izkušenj, zelo koristno in mnogo 
pomeni za proizvajalca in trgovca. Tako sodelovanje in način dela bi morali 
bolj popularizirati, te oblike bi morale postati osnovna orientacija proizvodnji 
in trgovini, saj bo le na ta način trgovina uspela dati ton proizvodnji, kot ga 
daje v svetu, tako kot je govoril tovariš Lamut. Ti dve podjetji sem navedel 
kot primer tistih pozitivnih procesov, ki jih moramo podpirati. Zunanje- 
trgovinska podjetja pa se brez visoke akumulacije v te procese ne bodo mogla 
vključiti. Prav glede akumulacije moramo priznati, da niso še razčiščeni pojmi. 
Mnogi trdijo, češ da se v trgovini preveč zasluži, zlasti pa v nekaterih zunanje- 
trgovinskih podjetjih. Pri tem se ta podjetja mečejo vsa v en koš brez kon- 
kretne analize, kako se akumulacija uporablja. Ni upravičeno kritizirati visoko 
akumulacijo, če se ne upošteva, kako se akumulacija uporablja. Nastopiti je 
treba proti taki delitvi, ko se akumulacija uporablja v nasprotju z družbenimi 
interesi. Ce pa se uporablja za procese, ki pomagajo proizvodnji, je to v redu. 
Skratka, vprašanje akumulacije in njene uporabe ne moremo pavšalno ocenje- 
vati brez glob je analize, za kaj in v kakšne namene se akumulacijo uporablja. 
Tendence ustvarjanja visoke akumulacije z namenom, da se proizvodnja po- 
živi, je koristna, ekonomsko upravičena in jo je treba podpirati. 

Eden izmed razlogov, zakaj ni potrebno, da sprejemamo formalne za- 
ključke razen tistih, ki so bili že omenjeni, je tudi ta, da je večina sistemskih 
problemov pravzaprav rešenih, saj je trgovini, predvsem, ekonomsko močni, 
omogočena ekspanzija, če bo izkoristila vse dane možnosti. Predvsem si mora 
trgovina sama postaviti jasen koncept, se organizirati in povezovati svoje 
interese z interesi proizvajalcev, ne da bi pri tem računala na kake intervencije 
od zunaj. Te naloge pa bodo sposobni uresničiti le dobri strokovni kadri. Pri 
obravnavanju kadrov v trgovini se še nismo povzpeli v svojih ocenah iznad 
analiz, ki govore o prodajalcih kot osnovnem problemu. Zanemarjali pa smo 
vlogo in pomen tistih komercialno sposobnih kadrov, ki morajo in so sposobni 
uresničiti nakazane naloge v trgovini. 

Se vrsta vprašanj je, o katerih se danes ni razvila razprava. Tako na 
primer ni bilo govora o problemih poslovne morale. Ne bom posebej govoril 
o tem vprašanju, prepričan pa sem, da je to pomemben problem v našem 
gospodarstvu nasploh, ki pa seveda predvsem v sferi blagovnega prometa pri- 
haja do izraza. Tu je še vprašanje pogodb, njihovo spoštovanje in realizacija, 
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ki odpira prav na področju blagovnega prometa vrsto> problemov. Ta vprašanja 
se bodo morala nujno urediti, toda ne samo s pomočjo teh ali drugačnih pred- 
pisov, ampak tudi s pomočjo družbene iniciative in predvsem sodne prakse. 

Dotaknili se nismo tudi vprašanja privatne iniciative v trgovini. Ne ome- 
njam tega, da bi pričel to razpravo. Spomnil sem se na nek članek v Ljubljan- 
skem dnevniku, ki je bil objavljen približno pred 14 dnevi, ko je novinar 
primerjal živahnost novoletnega sejma na našem Gospodarskem, razstavišču 
z goriškim sejmom. V Gorici se manifestira živahna poslovnost predvsem v 
prodaji nekurantne robe, ki jo omogočajo razni proizvajalci na osnovi ugodnih 
aranžmajev s prodajalci. Po mojem mnenju je prodaja kramarskega blaga 
uspešna le na osnovi privatne iniciative. Samo mimogrede sem navrgel to 
misel. Res je sicer, da v Sloveniji nekih posebnih problemov na tem področju 
nimamo in da je bila ocena o zasebnem delu v trgovini točna, ko smo spre- 
jemali zakon o določenih vprašanjih s področja blagovnega prometa. Verjetno 
pa bo potrebno nekatera stališča le korigirati zlasti v tistih primerih, ko gre 
za prodajo nekurantnih in demodiranih zalog. Prepričan sem, da bo prodaja 
takega blaga ob izkoriščanju zasebne iniciative bolj uspešna in bi pomagala 
mnogim našim podjetjem pri prožnejši prodaji v manjših krajih in na pode- 
želju. Ne verjamem, da je utemeljena bojazen, da bi ti procesi lahko vnašali 
v našo ekonomiko elemente kapitalstičnega gospodarstva. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Zahvaljujem se tovarišu Goslarju 
za tehtno diskusijo'. Ali se še kdo prijavlja k diskusiji? (Ne.) Ce ne, zaključu- 
jem razpravo in dajem zaključno besedo predsedniku občasnega odbora za 
gostinstvo, trgovino in druge storitvene dejavnosti našega zbora, tovarišu 
Ladavi. 

Anton Ladava: V zaključnih mislih, ne bi hotel ponavljati že iz- 
rečenih besed o problemih trgovine. Tovariš predsednik je v svojem izvajanju 
tudi pojasnil, kakšna so bila izhodišča, ko smo v odborih na dveh sejah obrav- 
navali te probleme. Osnovno izhodišče je predvsem bilo, da predpisi o blagov- 
nem prometu dovoljujejo trgovini širok manevrski prostor in da morajo 
celotno gospodarstvo kot tudi trgovina sami reševati probleme in tudi sami 
iskati načine in tudi ukrepe za čim ekonomične j še in rentabilnejše poslovanje. 
Kakšna je ta pot? Nedvomno bo treba poiskati v okviru združenja, zbornice 
in samih delovnih organizacij veliko več širine in znatno hitreje bo treba, 
reagirati na probleme. To se pravi, da smo imeli to kot osnovno izhodišče za 
vsa priporočila, ki so v teh materialih predložena. 

Nadalje smo upoštevali, da je treba tudi glede nadaljnjega razvoja trgovine 
odpirati procese v odnosu trgovskih organizacij do občinskih skupščin, da je 
tu treba pustiti čimširše možnosti za široko fronto delovanja trgovine, da je 
ne bi zapirali v ozke lokalne meje. O tem je tekla tudi današnja razprava in 
mislim, da je treba te stvari še podkrepiti. Glede nekaterih konkretnih ukre- 
pov, ki so predloženi, pa smo bili mnenja, da podrobna obravnava slehernega 
ukrepa zase terja daljša proučevanja in posebno obravnavo. Tu je mišljeno 
vprašanje kreditiranja trgovine, tehnike obračunavanja prometnega davka, po- 
trošnikih kreditov, vključevanja zasebnega dela na področju blagovnega pro- 
meta, izgrajevanja minimalnih pogojev za ustanavljanje podjetij s strani 
državljanov itd. To so tako pomembna in obsežna vprašanja, da bi jih bilo 
danes tehnično nemogoče kompleksno obravnavati. 

12» 
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Zato priporočam, da predložene materiale in priporočila sprejmemo in 
zahtevamo od izvršnega sveta, sekretariata za finance, sekretariata za gospo- 
darstvo, zbornice in drugih organov, da vprašanja, ki jih tu nakazujemo, čim- 
prej proučijo in da čim hitreje dajo ustrezne predloge, pripombe in analize 
posameznih problemov, tako da bi v kratkem času te stvari obravnavali. 

Koncept razvoja, o katerem je tovariš Lamut govoril, mislim, da je zelo 
pomemben in da bo treba te stvari podrobno proučevati takrat, ko nam bodo 
ti materiali dani v obravnavo. Na odborih je bilo precej razprav in razgovorov 
okrog problemov, in pomembnosti zunanje trgovine. Zedinili smo se, da je 
treba zaradi pomembnosti tega vprašanja koncept razvoja zunanje trgovine 
posebej obravnavati in zato o teh stvareh ne bi hotel tu posebej govoriti. 

V celotni današnji obravnavi je bil predložen en sam predlog, ki ga je 
dal tovariš poslanec Tone Polajnar, naj se na strani 7, v točki 4, izpusti beseda 
»občinskih«. Predlog je namreč tako formuliran zato, ker se je ugotovilo, da 
različne stopnje prihajajo do izraza predvsem v okviru občinskih meja in je 
bil namen, da se da poudarek predvsem občinskim stopnjam prometnega davka. 
Mislim, da pa nF nič hudega, če tudi to spremenimo, ker predlog generalno 
povzema in se nanaša na vse pristojne organe, ki te stopnje prometnega davka 
predpisujejo. Zato predlagam, da se amandma, ki je bil dan, sprejme, enako 
kot da se sprejmejo materiali, ki so bih dani v obravnavo na osnovi razprave 
in poročil. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Zahvaljujem se tovarišu Ladavi in 
mislim, da glede na to, da se predsednik odbora strinja s predlagano spre- 
membo glede občin, predlog tudi sprejmemo. Iz današnje razprave ugotavljam, 
da so govorniki podprli ugotovitve in stališča, ki sta jih odbora našega in 
republiškega zbora predložila zboru, ter predlagam, da zbor sprejme te pred- 
loge ter da se gospodarski in republiški zbor, ki bo o tej problematiki raz- 
pravljal na svoji seji 29. tega meseca, zavzameta za realizacijo nakazanih pred- 
logov pri ustreznih organih in organizacijah. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah re- 
publiških prispevkov, davkov in taks. 

Predlog zakona je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet in je za 
svojega predstavnika določil tovariša Jožeta Božiča. Ali želi predstavnik izvrš- 
nega sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Da.) 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Pred- 
log zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks, katerega namen je, uvesti republiški prispevek iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti po stopnji 8 % ter s tem prispevkom nabrana 
sredstva v celoti odstopiti skladu za zdravstveno zavarovanje kmetov, je eden 
od virov za financiranje zdravstvenega varstva kmetov. Ta predlog je sestavni 
del zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, katerega prečiščeno besedilo 
imate pred seboj in je bil že sprejet na seji socialno-zdravstvenega zbora re- 
publiške skupščine 22. tega meseca. 

Želel pa bi tovarišice in tovariši, podčrtati nekatera izhodišča predloženih 
zakonov. Nakopičene težave prvih let uveljavljanja zdravstvenega zavarovanja 
kmetov so se z do sedaj veljavnim zakonom še nekoliko povečale. V Sloveniji 
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se le-te odražajo z zneskom 15 milijonov novih dinarjev primanjkljajev in 
s tem v finančnih težavah poslovanja zdravstvenih ustanov, ki dajejo usluge 
kmečkim zavarovancem, pa za to ne dobijo rednih plačil, v rahljanju solidar- 
nosti in vzajemnosti v obstoječem krogu zavarovancev ter v javljanju raz- 
ličnih idejno-političnih dilem v samoupravnih organih in med zavarovanci 
še posebej. 

Tako stanje je narekovalo spremembe temeljnega zakona in republiškega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Temeljni zakon je bil noveliran 
spomladi z naslednjimi spremembami: občutno se zmanjšuje regulativa države, 
opušča se načelo popolnega samofinanciranja. Republika dobiva pomembna po- 
oblastila, da s svojimi zakoni ureja zdravstveno zavarovanje kmetov, da ga 
prilagaja realnim možnostim družbe in zavarovancev. Rešitve na tej osnovi 
naj pomenijo razširjanje samoupravljanja, to je krepitev odgovornosti in pra- 
vic skupščin komunalnih skupnosti in zavarovancev samih, upoštevajoč re- 
forme, da se zdravstveni standard zavarovancev ne zmanjšuje. 

Kljub temu, da ta zakon še ne prinaša dolgoročnejših sistemskih rešitev, 
je v njem mnogo izboljšav, ki še spodbujajo nadaljevanje razprave o nacional- 
nem zdravstvenem varstvu v Sloveniji. Prav zaradi teh razlogov je bila tudi 
razumljiva široka aktivnost organizacij Socialistične zveze, interes in aktivnost 
posameznih zborov, odborov kot tudi poslancev republiške skupščine, še po- 
sebno pa samoupravnih organov komunalnih skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov. Ta vsestranska aktivnost je pripomogla k uspešni izdelavi 
zakona, katerega karakteristike so med drugim naslednje: predlog zakona do- 
loča krog zavarovancev in zavarovanih oseb tako, da omogoča zdravstveno 
varstvo vsem, ki se poklicno ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, ne glede na 
premoženjske razmere in njihov socialno-ekonomski položaj. 

Najpomembnejša je razširitev načela samoupravljanja na določanje obsega, 
ravni in vrste zdravstvenega varstva ter stopnje in višine prispevkov za to 
varstvo. Splošni akti komunalnih skupnosti, ki bodo to urejali, postanejo 
originarni pravni viri. 

Sedaj veljavni zakon izčrpno in konkretno določa pravice, ki jih zakon 
zagotavlja zavarovanim osebam v takem obsegu, da samoupravnim skupnostim 
pušča le malo pristojnosti, da bi obseg varstva določale ustrezno svojim po- 
trebam in ekonomski zmogljivosti zavarovancev. Z novim zakonom bodo skup- 
ščine komunalnih skupnosti, če se bodo odločile za višino prispevnih stopenj 
v sedanjem obsegu, razpolagale z nad 20 milijonov novih dinarjev za samo- 
stojno odločanje obsega in vrste varstva, česar doslej še niso imele. . 

Z zakonom je razširjeno načelo samoupravljanja glede določanja višine 
prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Doslej je bilo to v pristojnosti re- 
publike. 

Zakon tudi zavezuje lastnike kmetijskih zemljišč, ki so kot delavci zava- 
rovani v delavskem zavarovanju, aa svoje širše člane gospodinjskih skupnosti 
obvezno zavarujejo v kmečkem zdravstvenem zavarovanju. 

Z zakonom se uvaja republiški prispevek iz osr^nega dohodka od , kme- 
tijske dejavnosti po stopnji 8 % ter s tem prispevkom /tabrana sredstva v celoti 
odstopajo skladom za zdravstveno zavarovanje kmetov. Uvaja se poseben pri- 
spevek na zaslužke za občasna dela, ki jih kmečki zavarovanci opravijo v 
korist delovnih organizacij. Uvaja se tudi obvezna rezerva in utrjuje samo- 
stojnost komunalnih skupnosti pri predpisovanju izrednih prispevkov za kritje 
primanjkljajev. Dalje se s pozavarovanjem zagotavljajo sredstva za pokrivanje 
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različnih rizikov kot posledice objektivnih zdravstvenih, gospodarskih in de- 
mografskih razmer na področju posameznih komunalnih skupnosti. 

Na področju uveljavljanja zdravstvenega varstva zakon prinaša poleg bolj 
izdelanega sistema zagotovitve sredstev še dve izredno pomembni novosti. Obe 
poleg reda in večje ažurnosti v plačevanju prispevkov varujeta tudi položaj 
zdravstvenih ustanov, ki zavarovancem nudijo usluge. Do sedaj je bilo precej 
vseeno, ali je zavarovanec pokril obveznosti ali ne. Po predlogu novega zakona 
pa zavarovane osebe lahko uveljavljajo pravice iz zdravstvenega zavarovanja 
šele potem, ko so bile določeno dobo predhodno zavarovane. Uvaja se torej 
predhodno zavarovanje, znano tudi v delavskem zavarovanju. Uveljavlja pa 
zavarovana oseba lahko pravice samo tako, da predloži zdravstvenemu zavodu 
potrjeno zdravstveno izkaznico. Ta pa je veljavna samo, če jo potrdi komunalni 
zavod za socialno zavarovanje in to vsako leto v mesecu aprilu, ko ugotovi, 
da je zavarovanec izpolnil obveznosti do skladov ali da so obveznosti odpisane, 
znižane ah če je uveden postopek zaradi neizterljivosti. Zaradi realizacije 
tako zamišljenega sistema zdravstvenega zavarovanja pa je potrebna v okviru 
obstoječih materialnih možnosti ustrezna družbena intervencija. 

Dosedanje načelo samofinanciranja še vedno ostane osnovno načelo, saj 
tudi po predlogu zakona 92 % sklada priteka iz prispevka samih zavarovancev. 
Razlika 8 % pa predstavlja poseben republiški prispevek iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti, v katerega se vključujejo vsi lastniki kmetijskih 
zemljišč, torej tudi tisti, ki sicer niso zavarovanci kmečkega zavarovanja, a 
imajo redne dohodke od teh zemljišč, tako da so podvrženi plačevanju davkov 
od katastrskega dohodka. Ta prispevek ne pomeni nove obremenitve zasebnega 
kmetijstva, pač pa delno posega v dosedaj manj obremenjeni dohodek, ki ga 
imajo od svoje zemlje delavci in drugi lastniki kmetijskih zemljišč in ki ga 
dosegajo zaradi nižjih stroškov. Ti, stroški pa niso nižji zaradi večje produk- 
tivnosti, temveč samo zato, ker je ta njihov dohodek od kmetijske dejavnosti 
manj obremenjen kot dohodek čistega kmeta. 

Zaenkrat je možno urediti vse temeljne institucije zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov, zlasti krog zavarovanih oseb in obseg zdravstvenega varstva le 
s pomočjo družbene intervencije, kakršne dosedanji zakon ni poznal. To pa 
so uporabile skoraj vse druge republike. S tem 8 % prispevkom bodo skupnosti 
kmetov lažje obvladovale specialno problematiko vasi in podeželja. K temu 
velja dodati, da bo tako funkcijo intervencije imela družba tudi takrat, ko bp 
urejeno nacionalno zdravstveno varstvo, saj bo moralo na en ali drug način 
participirati za tiste občane, ki so delno nezmožni, ostareli, brez pokojninskih 
pravic, nezaposleni ipd. in ki sami niso sposobni v celoti ali delno plačevati 
redni prispevek za zdravstveno varstvo. 

Tudi za namenski prispevek so bile odločilne dosedanje izkušnje, ki ne- 
sporno opozarjajo na to, da je treba upoštevati specifično strukturo kmečkega 
prebivalstva na Slovenskem in računati s problemi, ki vznikajo iz tega. To 
potrjuje že naslednji podatek. 

V letu 1966 so bili vplačani oziroma izterjani prispevki zavarovancev v 
višini 93,3%. Podobno je to potekalo v letu 1965 in prvih devetih mesecih 
letošnjega leta. V danes veljavnem samofinanciranju 27 % zavarovancev ozi- 
roma približno 60 000 zavarovanih oseb ne krije niti 6'% izdatkov, morah pa 
bi kriti 20'% izdatkov. Ta razlika znaša nekaj nad 4 milijone novih dinarjev 
primanjkljaja letno. To po eni strani dovoljuje oceno, da se v teh primanjklja- 
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jih odraža vpliv socialne problematike naše vasi. Po drugi strani pa opozarja, 
da se načelo samofinanciranja ni moglo v celoti uveljaviti. 

Pri odločanju o uvedbi družbene intervencije na področju kmečkega za- 
varovanja so bili zatorej odločilni nekateri družbenoekonomski in politični 
aspekti in pa dejstvo, da je treba kmetom zagotoviti zdravstveno zavarovanje. 
Od skupnega števila prebivalcev v Sloveniji je živelo v zasebnem kmetijstvu 
marca leta 1967 le še 25,5% prebivalcev. Od 344 000 zavarovanih oseb v kmeč- 
kem zavarovanju pa je kar 53 % starih nad 65 let oziroma otrok starih izpod 
15. let. To kaže na globok poseg socialnih, ekonomskih, populacijskih in drugih 
sprememb v obdobju pospešene industrializacije Slovenije v strukturo kmečkih 
gospodarstev in kmečkega prebivalstva še posebej. Reforma je s sprostitvijo 
trga in cen te procese sicer postavila v nove okvire, vendar socialno-ekonom- 
skih posledic preteklosti še ni odpravila. Ekonomska zmogljivost kmetov se je 
po reformi povečala, vendar samo v globalu in samo nekaterim kategorijam, 
ki se uspešno vključujejo v modernizacijo in specializacijo proizvodnje, v tržne 
odnose in v razvitejše odnose z družbeno proizvodnjo. 

V primerjavi z razvitimi deželami je produktivnost slovenskega kmeta še 
precej nizka. Taka produktivnost dela brez dvoma vpliva na obseg in stabil- 
nost skladov zdravstvenega zavarovanja. Zato še ni v zadostnem obsegu do- 
sežena v tem razvoju tista celovitost napredka zasebnega kmetijskega gospo- 
darstva, da bi bilo že sposobno v celoti prevzeti vsa bremena zdravstvenega 
zavarovanj a. 

To pa ne pomeni, da s predlagano družbeno intervencijo odstopamo od 
načela, naj nosijo stroške svojega zavarovanja zavarovanci sami, kot nekateri 
napačno razlagajo uvedbo družbene intervencije v kmečko zavarovanje. Nji- 
hova bremena se bodo zmanjševala samo v primeru zmanjševanja obsega 
zdravstvenega varstva. To pa najbrž ne bo in ni v interesu samih zavarovancev. 
Tudi se z ničemer ne zmanjšuje pomen solidarnosti in vzajemnosti kot temeljev 
tega zavarovanja. Prav nič se namreč ne zmanjšujejo obveznosti zavarovancev 
samih. Gre le za tolikšen obseg družbene intervencije, poleg obveznosti samih 
zavarovancev, kolikor je neogibna, da se bo lahko obvladovala situacija, ka- 
kršna nastaja v skladih zaradi nekaterih še neobvladanih socialno-ekonomskih 
pojavov in težav v strukturi zasebnega kmetijstva. 

Danes je v Sloveniji približno 270 000 lastnikov kmetijskih zemljišč, od 
tega 100 000 čistih kmetov in 170 000 lastnikov kmečkih zemljišč iz vrst delav- 
cev in drugih oseb. To pomeni, da je 38,3'% vseh lastnikov zemlje zavarovanih 
v kmečkem zavarovanju, 61,7 %■ pa zavarovanih v delavskem zavarovanju. Ta 
delitev se pozna v različni finančni obremenitvi kmetijskih zemljišč, kar za- 
držuje integracijo zemlje na eni strani, tolerira dodatne zaslužke in tudi dolo- 
čene špekulacije na drugi strani. Posledice so daljnosežne. Nadaljuje se drob- 
ljenje zemlje, zemlja ostaja neizkoriščena in glede na naše možnosti zaposlo- 
vanja prehitro odhajajo mladi iz vasi. Tako se je v zadnjih sedmih letih znižalo 
število nosilcev kmečkega zavarovanja za nad 16 000, število zavarovanih oseb 
pa za nad 50 000. 

To so samo nekateri vidiki socialno-ekonomske problematike kmečkih go- 
spodarstev in kmečkega prebivalstva na Slovenskem. Njihovi notranji razvojni 
procesi so nam bili kot argument za družbeno intervencijo pri urejevanju 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Za določitev 8'% stopnje so bili za realno orientacijo primanjkljaji in 
seveda načelna predpostavka, da gre za družbeno intervencijo, ki naj pomaga 
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obvladovati vplive socialnih razmer in dane demografske strukture na likvid- 
nost skladov kmečkega zdravstvenega zavarovanja. Širših hotenj predlagatelj 
zakona s to družbeno intervencijo ni imel in ne more imeti, ker to ni namen 
tega zakona. 

Predlagatelj sodi, da predlagana 8 % stopnja omogoča obvladovanje na- 
stalih težav zdravstvenega zavarovanja kmetov. Številne spremembe zakona 
omogočajo komunalnim skupnostim tako vodenje politike glede obsega varstva 
in načina financiranja, da ni nobene potrebe povečevati družbeno intervencijo 
od predlagane. Celo nasprotno, povečevanje te intervencije bi lahko zmanjše- 
valo napore samoupravnih organov za lastno iniciativo in odgovornost pri 
takšnem urejanju zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki bo povezano z rastočo 
finančno-ekonomsko zmogljivostjo zasebnega kmetijstva. 

Predlagam v imenu izvršnega sveta, da gospodarski zbor sprejme pred- 
loženi zakon. Hvala lepa! 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Hvala za obrazložitev. Predlog za- 
kona sta obravnavala tudi občasni odbor za gospodarsko programiranje in 
financiranje našega zbora ter zakonodajno-pravna komisija. Odbor in komisija 
sta dala zboru pismena poročila. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije 
dati še ustno obrazložitev? (Da.) Prosim. Besedo ima poročevalec odbora to- 
variš Mihael Savinek. 

Mihael Savinek: Tovarišice in tovariši! K poročilu mislim dodati 
samo še stališče našega občasnega odbora, ki ga je zavzel danes na seji k 
amandmaju inž. Slavka Jakofčiča. V amandmaju predlaga, naj se z zakonom 
predlagana stopnja prispevka v višini 8% poviša na 10%. Začasni odbor je 
na podlagi že pojasnjenih stališč v poročilu in ob mišljenju, da se s tem le za- 
časno ureja problematika financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov in 
da je treba prej ali slej dolgoročno urediti vprašanje obremenitve kmetov, ker 
je ekonomska moč kmeta dana kategorija, zavzel stališče, da se amandma 
zavrne in da se predlagani zakon sprejme v predloženem besedilu. 

Predsednik inž. Drago Kolar: Ugotavljam, da amandmaja tovariša 
Slavka Jakofčiča v materialih nismo prejeli. Ta amandma je dal poslanec 
republiškega zbora in ker nismo bih pravočasno niti o tem obveščeni, -mislim, 
da sedaj ne moremo o tem razpravljati. Prosim, tovariš Jakofčič. 

Inž. Slavko Jakofčič: Čudi me, da poslanci gospodarskega zbora 
niso prejeli amandmaja. Amanda sem predložil predsedniku svojega zbora 
skladno s poslovnikom skupščine in ga prosil, da amandma posreduje tudi go- 
spodarskemu zboru. Postavil bi samo vprašanje, zakaj ni bil amandma posre- 
dovan poslancem, čeprav je bil pravočasno predložen. Hvala lepa. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Slišali smo mnenje tovariša Slavka 
Jakofčiča, še prej pa smo slišali, da je občasni odbor za programiranje in 
finance gospodarskega zbora razpravljal o amandmaju, in da ga je zavrnil. 
S tem pravzaprav že prehajamo na razpravo o tem problemu in odpiram raz- 
pravo. Ali se kdo mogoče javlja k diskusiji? Prosim, tovariš Jože Slavič. 
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Jože Slavič: Tovariši poslanci! Želel bi razpravljati o 20. členu pred- 
loženega zakona. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Opozoril bi, da je predmet raz- 
prave, tovariši poslanci, samo predlog o dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. Celoten predlog zakona o 
zdravstvenem zavarovanju kmetov je priložen samo zato, ker vsebuje tudi 
obrazložitev k predlaganemu zakonu. Nadalje bi vas rad seznanil s tem, da je 
naš občasni odbor sicer razpravljal o amandmaju, ki ga je dal poslanec re- 
publiškega zbora tovariš Jakofčič svojemu zboru, vendar rnoram opozoriti, da 
lahko poslanec daje amandma samo v svojem zboru in je bila zato obravnava 
amandmaja danes zjutraj v občasnem odboru našega zbora samo informativna. 

Znova poudarjam, da lahko poslanec daje amandma po obstoječem po- 
slovniku samo v okviru svojega zbora, ne pa drugemu zboru in niti ne s po- 
sredovanjem predsednika svojega zbora, kot v tem konkretnem primeru go- 
spodarskem zboru. 

Jože Slavič: O 20. členu želim razpravljati, ker vsebuje določilo 
o posebnem prispevku. Ne spuščam se v vprašanje splošnih načel, ampak samo 
določil, ki so konec koncev posredno predmet dejavnosti našega zbora. 

Sodim, da 20. člen ni v skladu z načeli reforme. Uvajamo namreč novega 
davkoplačevalca in novega izterjevalca. Kaj tu mislim? Gre za določilo, da 
morajo nekatere gospodarske organizacije — iz obrazložitve se vidi, da so to 
predvsem kmetijske organizacije — računati s kmetijskimi proizvajalci, ki pri 
njih delajo, in so zavarovani po zakonu o zavarovanju kmetov ter morajo pla- 
čevati od izplačanega kosmatega zaslužka prispevek v višini 0,5 % oziroma 1 %. 
To je določeno v tem 20. členu. 

Sodim, da to ni v skladu z duhom reforme niti ne z našimi davčnimi prin- 
cipi, ker se uvaja obveznost gospodarskih organizacij, da vodijo davčne raz- 
vide, da skrbijo oziroma plačujejo prispevke za zavarovance. Vprašujem tudi, 
zakaj potem ni ta način plačevanja uveden za vse tovrstne storitve, torej tudi 
za privatnike, zakaj torej ni izrecno rečeno, da to velja za vse delovne organi- 
zacije. Zakaj bi bile torej kmetijske delovne organizacije posebej obremenjene. 
Praktično bo to tako, da bo gospodarska organizacija plačala tisto, kar ima 
tako ali tako namen plačati, ta davek pa bo treba plačati še posebej. Osebno 
se ne bi spuščal v nadaljnja razglabljanja, smatram pa, da ta določila v pred- 
logu zakona niso v redu, čeprav je zakon kot celota sicer v redu. 

Podpredsednik inž. Drago Kolar: Hvala za te pripombe, vendar mo- 
ram znova ugotoviti, da zaenkrat o tem ne moremo razpravljati. Pred nami 
je predlog zakona o dopolnitvah zakona, ki ima samo 3. člene, torej ne gre 
za razpravo o dodatnem materialu, ki ga imamo priloženega samo v pojasnilo, 
ampak gre samo za obravnavo predloga zakona o republiškem prispevku oseb- 
nega dohodka iz kmetijske dejavnosti po stopnji 8 %. Zato sodim, da ne smemo 
nadaljevati z razpravo tako, kot jo je tovariš Slavič načel. 

Ali se mogoče še kdo prijavlja k razpravi k tej točki dnevnega reda? Pro- 
sim, tovariš Miran Goslar. 

Miran Goslar: K razpravi tovariša Slaviča, bi dodatno pojasnil, da 
zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki je priložen kot material k tej 
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točki dnevnega reda ni v naši pristojnosti, ampak v pristojnosti republiškega 
zbora in socialno zdravstvenega zbora. 

Vendar ne glede na to, tovariš Slavič, moram povedati, da se osebno ne 
strinjam s tvojo obrazložitvijo, in sodim, da je ta koncept povsem v redu, ker 
ni nikjer rečeno, da ne bi mogli družbenih dajatev, ki jih mora nekdo plače- 
vati, na primer za neko privatno delo, zajemati prek družbenih organizacij, 
oziroma delovnih organizacij družbenega sektorja. Mislim, da je ta način naj- 
bolj učinkovit in da v nekem smislu olajšuje zbiranje teh dajatev. 

Kolikor imaš svoj konkreten predlog glede tega, potem moraš to stvar 
prediskutirati s kakim poslancem iz zborov, ki sta pristojna za sprejem tega 
zakona in se bo tako lahko razvila diskusija tudi o tem. Ker pa so po novem 
poslovniku vsi prispevki v naši pristojnosti, razpravljamo torej samo o kvanti- 
tativnih odnosih, ki nastajajo z uporabo nekega zakona oziroma konkretno 
samo o višini teh prispevkov. Zato je na našem dnevnem redu obravnavanje 
in sklepanje samo o tem zakonu, ki ima vsega 3. člene. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Zeli še kdo razpravljati? (Ne.) Po- 
tem zaključujem razpravo. Ugotavljam, da zaenkrat o amandmaju tovariša 
Jakofčiča ne moremo razpravljati. O tem predlogu zakona bo razpravljal še 
republiški zbor. Ce bo tam ta amandma sprejet, potem bo treba o zakonu in 
amandmaju v našem zboru ponovno razpravljati. Zato moramo glasovati le 
o predlogu zakona, kakršen je predložen. 

Kdor je za predlog zakona, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal glasovanja? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je zakon v našem zboru sprejet z večino glasov. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembi zakona o obveznem, deponiranju 
določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije. 

Predlog zakona je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil tovariša Franca Kraglja. Ali želi predstavnik iz- 
vršnega sveta dati k predlogu zakona še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Predlog zakona je obravnaval občasni odbor za proizvodnjo, promet in 
poslovno sodelovanje gospodarskega zbora kot tudi zakonodajno-pravna ko- 
misija. Ali želita poročevalca odbora oziroma komisije dati še ustno poročilo? 
(Ne.) Potem pričenjam razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima poslanec 
tovariš Edi Komočar. 

Edi Komočar: Tovarišice in tovariši! K predlogu zakona in njegovi 
obrazložitvi želim povedati naslednje: 

Sodim, da je obstoječi način deponiranja določenih sredstev podjetij za 
proizvodnjo in prenos električne energije glede na pogoje in potrebe po iz- 
gradnji novih elektro-energetskih objektov nujen. Potrebe po deponiranju 
sredstev iz naslova amortizacije pri Splošni gospodarski banki v Ljubljani so 
verjetno tolikšne, da ne zadostujejo za normalno financiranje, posledica česar 
je predlagana sprememba zakona o deponiranju amortizacijskih sredstev v 
višini 90%. 

Delovni organizaciji, ki mora oročati, ostane samo 10 % ustvarjene amor- 
tizacije. Prav to pa je po mojem mnenju problematično. Problematično je to 
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predvsem zato, ker dvomim, če 10'% ostanka amortizacije, ki ostane podjetju, 
v vseh primerih zadostuje za normalno poslovanje. 

Ne morem se strinjati z obrazložitvijo, da se na osnovi revalorizacije osnov- 
nih sredstev predlaga novi poprečni odstotek v višini ĐO^/o. Mislim, da je pri 
določanju poprečnega odstotka v višini 85 oziroma 90 % premalo upoštevana 
specifičnost oziroma zastarelost nekaterih tovrstnih podjetij. Po mojem mne- 
nju, če ostanek 10'% amortizacije v tistih podjetjih, ki imajo novejše naprave, 
zadošča, pa to ne more veljati kot zadovoljivo za tiste, ki imajo zastarele 
obrate in ki potrebujejo tudi temu primerno večja splošna in amortizacijska 
sredstva. Vprašanjem, kdo daje zagotovilo za nemoteno in normalno poslo- 
vanje. Sodim, da je predlog zakona ob tako visokem obveznem deponiranju 
amortizacijskih sredstev preveč tog, ker ne dopušča možnosti oprostitve depo- 
niranja v predpisani višini niti tedaj, če se bo delovna organizacija znašla 
v težavah, ki pa jih zaradi pomanjkanja amortizacijskih in ostalih sredstev 
ne bo mogla rešiti, pa četudi bo rešitev za kolektiv življenjsko važna. Predlog 
zakona, pa tudi splošna gospodarska banka v tem pogledu ne dajeta nikakršnih 
možnosti, kar je po mojem mnenju pomanjkljivo. 

Sem poslanec v volilni enoti, kjer imamo podjetje, konkretno termo- 
elektrarno Brestanico, o kateri smo na zadnji seji našega zbora slišali predstav- 
nika izvršnega sveta tovariša Rina Simonetija, da ima življenjsko^ dobo po 
nekaterih izračunih samo še do leta 1972. Ce je to res, potem se vprašam, če 
je umestno, da 200-članski kolektiv, ki mora že danes resno razmišljati o na- 
daljnji usodi, odvaja letno po novem predlogu približno 225 milijonov S din 
amortizacijskih sredstev za skupne namene. Pri tem pa je vsem znano, da bo 
ta kolektiv že v najkrajšem času sam potreboval finančna sredstva za reševanje 
svojih težav, pri katerih bo verjetno potrebna tako moralna kot finančna pod- 
pora tudi širše družbene skupnosti. Kolektiv se sicer zaveda nujnosti zbiranja 
sredstev pri splošni gospodarski banki, vendar je obenem mnenja, da bi morah 
SGB obenem tudi zagotoviti, da v primeru potrebe pospešeno dobi nazaj sred- 
stva, ki jih sedaj oroča in da se doba vračanja oročenih sredstev ne bi zavlekla 
do leta 1995, kot je z zakonom predvideno. 

Tovariš podpredsednik, da bomo dosledni ravnokar sprejetemu poslovniku 
in vlogi poslanca, mi dovolite, da postavim nekaj vprašanj in prosim, če je 
možno, da še danes, pred sprejetjem tega zakona, dobim odgovor. 

1. Ali je vsestransko proučeno, da ostanek 10 % amortizacije v vseh pod- 
jetjih, ki morajo obvezno deponirati amortizacijo, zadošča za normalno poslo- 
vanje oziroma, če daje predlagatelj zagotovilo za to? 

2. Koliko se je doslej zbralo sredstev iz tega naslova in za kaj so se pora- 
bila? Naj omenim, da so glede višine in razdeljevanja teh sredstev postavili 
vprašanje vsi predstavniki elektro-gospodarskih podjetij Slovenije že na se- 
stanku Splošne gospodarske banke v Ljubljani 4. 8. 1967, vendar do danes 
odgovora še niso prejeli. 

3. Ali je res, da se financira oziroma se je financirala, ah pa se še bo iz 
teh namenskih sredstev, ki so namenjena za financiranje energetskih objektov, 
tudi železnica proti Kopru in železarna Jesenice? 

4. Ali obstoja zagotovilo, da bodo pozneje zagotovljena določena sredstva 
za reševanje preusmeritve, konkretno termoelektrarne Brestanica, ki danes 
vlaga v skupne namene na osnovi solidarnosti in vzajemnosti. 
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5. Kako si izvršni svet zamišlja v okviru energetike reševati ta konkretni 
problem. Bo morda v energetski bilanci, ki jo bomo obravnavali v začetku 
naslednjega leta, ta problem tudi konkretno obdelan. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Kateri problem misliš? 

Edi Komočar: Problem termoelektrarne. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala! Besedo ima poslanec Ivan 
Lampič. 

Ivan Lampič: Tovarišice in tovariši poslanci! Zdi se mi, da je ne- 
mogoče razpravljati o zakonu o spremembi zakona o obveznem deponiranju 
določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije, če 
se ne bi ob tem vsaj delno dotaknili razprav, ki so bile v zadnjem času v skup- 
ščinskih odborih in ki se nanašajo na osnovno problematiko elektrogospodarstva. 

Predvsem se mi zdi potrebno, da pogledamo, koliko ta sprememba ozi- 
roma ta zakon prispeva, da se razrešujejo osnovna vprašanja elektrogospo- 
darstva, to je vprašanje odnosov med elektrogospodarstvom in družbo ter vpra- 
šanje odnosov v elektrogospodarstvu samem. Zdi se mi, da ta zakon, ki je bil 
sprejet leta 1966 kot tudi ta sprememba k temu zakonu, v ničemer ne prispeva 
k razreševanju osnovnih problemov v elektrogospodarstvu. Zato sodim, da je 
potrebno, da se ob predlaganju spremembe tega zakona reče nekaj od tistega, 
kar je že tolikokrat bilo rečeno o teh osnovnih problemih in, da vidimo ali 
to pomaga razreševati tisto osnovno vprašanje, ali pa morda reševanje tistih 
osnovnih vprašanj ne postavlja celo na stranski tir. 

Na to vprašanje bi le težko odgovoril, ker v obrazložitvi zakona ni dovolj 
materiala, predvsem pa manjka poročilo splošne gospodarske banke o tem, 
koliko sredstev je banka zbrala, kako ta sredstva uporablja itd. Ker teh stvari 
ne poznam, je o tej problematiki tudi težje razpravljati. Vem samo to, da se 
sredstva po tem zakonu zbirajo na odplačilni rok 15 let, z začetkom odplačila 
v letu 1971 in s 5:% obrestno mero in da splošna gospodarska banka daje iz 
teh sredstev kredite za izgradnjo elektrogospodarskih objektov na odplačilno 
dobo 5 let in z obrestno mero 7 oziroma 8'%. 

Ta zakon, kakršen je, je bil umesten pred leti, ko ni bilo možnosti za 
skupna vlaganja. Verjetno pa bi se že po razpravi v skupščinskih odborih, ki 
je bila pred dvema mesecema, dalo kaj narediti, da bi od tega, povsem admi- 
nistrativnega ukrepa, prešli na sodobnejšo obliko, da bi financirali gradnjo 
elektrogospodarskih objektov tudi na podlagi zakona o skupnih vlaganjih. 

Sodim, da ta zakon, oziroma sprememba tega zakona v ničemer ne pomaga 
k razreševanju osnovnih problemov v elektrogospodarstvu samem niti ne v od- 
nosih med družbo in elektrogospodarstvom. Razen tega se mi zdi, da je temeljni 
problem elektrogospodarstva tudi postavitev dolgoročne elektroenergetske 
bilance, ki bi bila znanstveno utemeljena, od družbe sprejeta in, ki bi predvi- 
devala perspektivne potrebe in možnosti za kritje potreb, tako iz domačih 
elektroenergetskih virov kot iz uvoza. Diskusije v tem zboru, recimo ravno 
poslansko vprašanje tovariša Koviča, kažejo na to, da celo zdaj še ni povsem 
jasno, ali je gradnja termoelektrarne Šoštanj upravičena ali ni upravičena, ali 
je potrebno, da se ta granja začne takoj ali kasneje, kdaj jo je treba dokončati 
itd. Ne opredeljujem se niti za gradnjo niti proti njej, vendar tudi razprava 
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o gradnji termoelektrarne Šoštanj kaže na to, da ne vemo kolikšne količine 
električne energije bomo potrebovali v prihodnjih letih. 

Zato sodim, da moramo najprej izdelati solidno dolgoročno elektroenerget- 
sko bilanco. 

Druga stvar, ki jo moramo rešiti, so pogoji za prodajo oziroma dobavo 
električne energije. Zdi se mi, da je nemogoče govoriti o ekonomskih odnosih 
v elektrogospodarstvu, dokler elektrogospodarstvo samo nima ekonomskih od- 
nosov z družbo. Zdi se mi, da bi morali z enotnimi dobavnimi pogoji in enotnimi 
uzancami vezati vse proizvajalce električne energije na stalnost in kvaliteto 
teh dobav, tako glede napetosti, frekvence itd. Ce proizvajalci ne bi dobavljah 
po splošno uveljavljenih uzancah, bi bil možen precejšen pritisk na elektro- 
gospodarske organizacije, da bi med elektrogospodarskimi organizacijami pri- 
šlo do drugačnih odnosov, kot so danes. Zelo verjetno bi bil v pogojih poslo- 
vanja po takih uzancah nemogoč nadaljnji obstoj 6 oziroma celo 7 proizvodnih 
in proizvodno prenosnih podjetij v Sloveniji. 

Za ilustracijo bi omenil, da je bilo potrebno sredi letošnjega leta zaradi 
izredno težkih napetostnih razmer v centralnem elektroenergetskem bazenu, to 
je ljubljanskem bazenu, da ljubljanska toplarna proizvaja jalovo energijo, da 
bi se povečala napetost, ki je padla pod minimalno mejo. Kupec te energije pa 
je izjavljal, da je zanj ceneje plačati penale po sedanjih pogodbenih odnosih, 
kot pa plačati po 1 dinar to jalovo energijo. Jasno je, da so temu krivi sedanji 
dobavni pogoji. 

Tretja stvar, ki jo je treba urediti na področju elektro-gospodarstva, so 
najbrž cene. Sedanje limitirane in neekonomske cene ne zagotavljajo razširjene 
reprodukcije elektroenergetskih objektov iz lastne akumulacije. Ne trdim, da 
se morajo graditi nove elektro-energetske kapacitete v celoti iz lastne akumu- 
lacije, vendar sedanje cene električne energije stimulirajo veliko potrošnjo, 
zaradi česar rastejo čezmerne potrebe po novih kapacitetah. Ker pa ni sredstev 
za gradnjo teh objektov, rešujemo problematiko tako, da z administrativnimi 
ukrepi jemljemo celotnemu gospodarstvu sredstva za gradnjo elektrarn, ne 
na osnovi potrebne energije in tudi ne glede na to, koliko potrebuje kakšno 
podjetje oziroma kakšna panoga električne energije. Zdi se mi, da bi bilo zbi- 
ranje sredstev skozi ekonomsko ceno električne energije in skupnimi vlaganji, 
veliko boljše in pravičnejše, kot pa je zbiranje sredstev urejeno sedaj. 

Sodim, da je zakon o obveznem deponiranju nekaterih sredstev elektro- 
gospodarskih podjetij destimulativen za elektrogospodarske organizacije. Pred- 
vsem bi bilo treba spremeniti karakter teh sredstev. Ne vem, če je nujno, da 
tako zbrana sredstva postanejo bančna sredstva. Verjetno bi bilo veliko bolj 
umestno, da bi šlo za neko obliko skupnega vlaganja oziroma za lastno udeležbo. 

Predvsem pa moramo čimprej dobiti poročilo o tem, kako se ta sredstva 
koristijo, o čemer je razpravljal že tovariš Komočar, da dobimo jasen odgovor 
na vprašanje, ali se ta sredstva uporabljajo tudi za izgradnjo česa drugega, ah 
resnično za izgradnjo elektro-energetskih objektov. 

Dobiti bi bilo treba zagotovilo, da tak način reševanja kot je uveljavljanje 
tega zakona oziroma dopolnitev tega zakona, ni normalen in da to ni pot, po 
kateri misli izvršni svet reševati problem elektrogospodarstva. Dobiti hočemo 
zagotovilo, da se ti osnovni problemi v elektrogospodarstvu, ki jih je tudi 
gospodarski zbor menda za prvo polovico leta 1968 postavil na dnevni red, 
začnejo čimprej reševati. _ 
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Izvršni svet je prvič nekje v juniju letošnjega leta postavil na svoji seji 
problem elektrogospodarstva. Računali smo s tem, da bo o tem razprava v skup- 
ščini še pred počitnicami. Minilo bo leto 1967, pa nismo prišli do tega, da bi ta 
problem elektrogospodarstva, ki je verjetno poleg problema kemokombinata 
Velenje eden najbolj perečih problemov v slovenskem gospodarstvu, spravili 
na dnevni red in ga reševali kot celoto, ampak rešujemo le parcialno zadevo, 
ki jo je verjetno treba rešiti, morali pa bi jo rešiti v sklopu celotnega vprašanja. 
Ce je že na dnevnem redu glasovanje za spremembo tega zakona in s tem tudi 
za zakon, sodim, da bi moral prdstavnik izvršnega sveta zagotoviti, da je ta 
način reševanja samo začasen in da to ni ukrep, s katerim naj se regulirajo 
oziroma normalizirajo odnosi elektrogospodarstva z družbo in v elektrogospo- 
darstvu samem. 

Podpredsednik dr. D r a g o Kolar: Hvala. O elektroenergetski bilanci 
bomo razpravljali v začetku prihodnjega leta. Ali se mogoče še kdo prijavi 
k diskusiji o predlogu zakona? (Ne.) Kolikor ne, ali lahko predstavnik izvrš- 
nega sveta odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena v diskusiji? Prosim. 
Besedo ima tovariš Franc Kragelj. 

Franc Kragelj: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Zakon o deponiranju dela sredstev amortizacije elektroenergetskih podjetij je 
bil sprejet že v lanskem letu in z njim določena obveznost izločanja 75 % amor- 
tizacije, hkrati pa so se na podlagi tega zakona zbirala tudi sredstva poslovnega 
sklada elektrogospodarskih podjetij. 

Današnja sprememba zakona je pravzaprav samo posledica revalorizacije 
osnovnih sredstev, ki je bila izvršena v elektrogospodarstvu tako kot na vseh 
področjih gospodarstva. Hotel bi poudariti, da sprememba stopnje obveznega 
deponiranja dela sredstev zagotavlja tako elektroenergetskim podjetjem kot 
banki za financiranje novih objektov enaka sredstva, kot so bila zagotovljena 
z zakonom, ki je bil sprejet v lanskem letu. Ker se je masa amortizacije pove- 
čala, se je znižal ostanek čistega dohodka za sklade. Povečanje zajemanja 
amortizacije pomeni, da se na ta način kompenzira zmanjšanje sredstev iz po- 
slovnega sklada. 

Postavljena je bila trditev, da potrebe po zamenjavi niso enake pri vseh 
podjetjih. S tem se predlagatelj zakona povsem strinja. Zavedamo se, da so 
možne tudi dokajšnje razlike glede nujnih zamenjav po posameznih obdobjih 
oziroma letih. 

Prav iz tega razloga se je v lanskem letu dolgo časa odlašalo s sprejetjem 
prvega zakona, ker so se skušale najti druge oblike zbiranja sredstev, pred- 
vsem na osnovi pogodbenega povezovanja med banko in podjetji. Ker do teh 
pogodb med banko in podjetji, ki bi mimo zakona urejale problem, združevanja 
sredstev, kljub polletnim prizadevanjem ni prišlo, je bil sprejem tega zakona 
nujen. Ta zakon pravzaprav samo realizira določbe zveznega zakona. Smatram 
pa, da je še vedno kljub tem,u, da se z zakonom zbira del sredstev elektro- 
gospodarstva, mogoče, da se sredstva, ki preostanejo podjetjem, prelivajo med 
podjetji te panoge in da se na ta način omogočajo redne in pa nujne zamenjave 
osnovnih sredstev. 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je predlagani način zbiranja sredstev 
destimulativen in da bi bilo potrebno čimprej proučiti možnost, da se ta sred- 
stva uporabljajo kot soudeležba, kot skupna vlaganja pri izgradnji novih ob- 
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jektov. V tej smeri se tudi proučujejo možnosti, kako bi sredstva, ki jih dajejo 
posamezne elektrogospodarske organizacije za nove objekte, poleg tega pa tudi 
tista sredstva, ki jih daje ostalo gospodarstvo v obliki 4,5% prispevka za ener- 
getiko, lahko usmerili v izgradnjo novih elektroenergetskih objektov kot skupna 
vlaganja tako kot predvidevajo oziroma omogočajo v lanskem letu sprejeti 
predpisi. 

Vendar pa je zaradi načina zbiranja sredstev, ker gre za obvezno zbira- 
nje, ne pa za prostovoljno., potrebno doseči nekatere izpopolnitve v zveznih 
predpisih. V tej smeri pričakujemo, da bi prav nove oblike združevanja oziroma 
vlaganja sredstev v izgradnjo elektroenergetskih objektov prispevale tudi k ure- 
janju nekaterih problemov na tem področju. Saj je prav vračanje anuitet tudi 
eden od problemov, ki pritiska na višje cene električne energije oziroma 
na manjšo akumulativnost. Glede konkretnega vprašanja, koliko je bilo do- 
slej zbranih sredstev in kako so bila uporabljena, bi hotel samo povedati, 
da je bilo v letu 1966 zbranih in uporabljenih za gradnjo toplarne, termo- 
elektrarne Trbovlje in hidroelektrarne Srednja Drava 216 milijonov novih 
dinarjev, ah 21,6 milijarde starih dinarjev. Od teh 21,6 milijarde je prispevalo 
elektrogospodarstvo na podlagi zakona o deponiranju sredstev pri banki 
okrog 4,1 milijarde starih dinarjev ali 25%,'ostala sredstva do 21 milijard pa 
so prispevala ostala podjetja na podlagi obveznega prispevka, delno zvezne 
banke v obliki udeležbe, nekaj pa splošna gospodarska banka iz sredstev, ki jih 
je na prostovoljni podlagi zbrala od komunalnih bank. 

Za letošnje leto se ceni, da bo tako zbranih sredstev za okrog 220 milijonov 
novih dinarjev, ki bodo prav tako uporabljena za elektroenergetske objekte. 
Tudi pri tem se računa, da bo del sredstev zagotovila banka iz drugih virov. 
Podroben izračun, kakšna sredstva bodo zbrana v letošnjem letu in kako so 
bila uporabljena, bo morala dati splošna gospodarska banka skupščini v skladu 
z zakonom, ki je bil sprejet v lanskem letu v decembru. Vendar pa glede na to, 
da je mesec december in da sredstva še pritekajo in tudi odtekajo, tega poročila 
do danes še ni bilo mogoče predložiti. V grobem se ceni, da bo iz vseh virov 
letos zbranih 22 milijard starih dinarjev. 

Glede dolgoročne energetske bilance je bilo že na današnji seji v obliki 
odgovora na poslansko vprašanje povedano, da bo dolgoročna energetska bilanca 
končana v začetku prihodnjega leta. Tako se bodo lahko na tej podlagi 
iskale rešitve in možnosti za čim racionalnejšo izgradnjo novih energetskih 
objektov v Sloveniji. V tem okviru bo potrebno analizirati tudi tiste elektro- 
energetske objekte, ki obratujejo z visokimi stroški in za katere bo treba tudi 
ugotoviti, kdaj in kako jih bo mogoče zamenjati. Tako mislim, je nemogoče 
dati že danes točen odgovor, kaj bo s TE Brestanica, ali bo obratovala še pet 
let ali morda 10 let. Vsekakor se bo pa z obratovanjem novih objektov zmanj- 
šalo število ur obratovanja predvsem v objektih, ki dajejo najdražjo energijo. 

Tu so bila postavljena tudi vprašanja, kaj je s kompleksno informacijo 
o elektrogospodarstvu. Glede tega je bilo že povedano, da se iščejo rešitve, ki bi 
tako na področju organizacije kot tudi poslovnega povezovanja v okviru elektro- 
gospodarstva dale boljše rezultate kot pa so današnji, s čimer bi seveda postal 
tudi ta zakon o obveznem deponiranju dela sredstev amortizacije in poslovnega 
sklada manjši problem. Drugačne oblike elektrogospodarstva bi lahko našle 
tudi drugačne oblike financiranja elektroenergetskih objektov. 
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Podpredsednik dr. Drago Kolar: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš 
Miran Mejak. 

Inž. Miran Mejak: Mogoče bi to, kar je navedel tovariš Kragelj, še 
nekoliko dopolnil, tako da ne bi tovariši poslanci, ki so načeli to diskusijo, 
imeli občutek, da niso dobili odgovora na vprašanja, ki so jih zastavili oziroma 
načeli. 

Prav gotovo je predlagani način zbiranja sredstev, ki pravzaprav sloni 
na zakonu in ki je bil že sprejet, začasen in predstavlja rešitev, ki je bila tedaj 
edino možna. Kljub temu pa da temelji na ustavi in ustreznih predpisih, je 
taka rešitev vseeno nesimpatična. V zvezi z diskusijo tov. Lampiča bi omenil, 
da je bilo že ob sprejetju zakona, ki ga sedaj spreminjamo, poudarjeno, da je 
ta rešitev oziroma oblika zbiranja sredstev samo začasna, ki sicer zagotavlja 
zbiranje sredstev, ni pa to najboljša, vendar pa učinkovita rešitev. 

Elektrogospodarstvo razpolaga z dokajšnjo amortizacijo in tudi z dokajš- 
njimi poslovnimi skladi in je pravzaprav interes gospodarstva in tega zbora, 
ki ga predstavljajo predstavniki vsega gospodarstva, da se uzakoni takšen 
način, da se zbirajo sredstva za razširjeno reprodukcijo maksimalno na tistih 
področjih, kjer se prek cene tudi oblikujejo in da je zato treba elektrogospo- 
darske organizacije, v takšni ali drugačni obliki nekako zavezati, da maksimalno 
prispevajo svoja sredstva v izgradnjo elektrogospodarstva. 

Glede elektrogospodarske bilance smo govorili že na prejšnjem zasedanju, 
da bo prišla v obravnavo in da bo imel zbor takrat možnost obširno razprav- 
ljati o vseh stvareh, ki so v zvezi z bilanco. Z bilanco nastopa tudi vprašanje 
organizacije v elektrogospodarstvu. Nekateri materiali so bili medtem dodani, 
nekateri se izpopolnjujejo in moram reči, da izvršni svet poskuša te stvari 
reševati na bazi medsebojnih podjetniških dogovorov. Nobene zakonske mož- 
nosti ni, vsaj zdaj ne, da bi ubrali kakršno koli drugo pot, da bi to razdrobljeno 
elektrogospodarstvo integrirah drugače, kot da se pogovarjamo v podjetjih, 
da poskušamo najti pri proizvajalcih električne energije tiste stične točke, 
s katerimi se vsi strinjamo in da tudi izvedemo ustrezno organizacijo v elektro- 
gospodarstvu. I 

Čeprav je pot težka, sem prepričan, da bomo konec koncev le dosegli 
kvalitetne rezultate v obliki močne elektrogospodarske organizacije, ki bo za- 
dostila vsem tistim težnjam, ki so v tem zboru bile s strani gospodarstva že 
često poudarjene. Tu mislim na vprašanje skupnih vlaganj, skupnih investicij, 
cene električne energije, dolgoročnih dogovarjanj okoli cene električne energije, 
dobavne kvalitete, skratka vseh nerešenih vprašanj. Vse to naj bi rešili pred- 
vsem z medsebojnimi dogovori med podjetji-vlagatelji sredstev in na podlagi 
predpisov glede skupnih vlaganj. 

O porabi zbranih sredstev je govoril že tovariš Franc Kragelj. 
Glede termoelektrarne Šoštanj bi ponovil že tu poudarjeno ugotovitev, da 

je bilo o tem objektu že sklepano in da bcmo sklep tudi izvajali, ker smo ga 
dolžni, kajti situacija je glede tega popolnoma jasna. Res ne vem, zakaj je po- 
trebno izraziti dvcme o tem, kakšne so še nejasnosti, saj zakon obstoja in je 
njegovo izvajanje v teku. 

Glede splošne gospodarske banke in kreditov na 5 let s 7% obrestno mero 
pa je potrebna podrobnejša obrazložitev. Znano je, da je v elektrogospodarstvo 
naloženih nad 20 milijard prek banke zbranih finančnih sredstev. 
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Verjetno bomo morali načeti že v prvem trimesečju prihodnjega leta vpra- 
šanje restitucije sredstev, ki so jih banke naložile v elektrogospodarstvo v obliki 
kratkoročnih kreditov. Kakšen načrt za to restitucijo bo predložen skupščini, 
je še vprašanje, ker je problem še v proučevanju. Na vsak način je razumljiva 
pripomba elektrogospodarstva, da v petih letih in po obrestni meri 7 % ni 
mogoče odplačati hidroelektrarne. To je točno. Na drugi strani pa bi rad opo- 
zoril, da se ta obrestna mera in ta odplačilni rok nanaša na tista sredstva, ki 
jih je splošna gospodarska banka zbrala od komunalnih bank, še preden je bil 
ta zakon sprejet. Splošna gospodarska banka je komunalnim bankam dolžna 
ta sredstva vračati. Tako torej moramo reči, da sredstva elektrogospodarstva 
niso naložena v železarno Jesenice ah železniško progo proti Kopru ali kam 
drugam, pač pa da so bančana sredstva naložena v elektrogospodarstvo. 
Z bilanco bo vsem poslancem dokončno jasno, kako je s to stvarjo. Poudarjam, 
v elektrogospodarstvu so naložena tudi sredstva komunalnih bank, ki jih mora 
splošna gospodarska banka komunalkam vračati. To pa je bilo možno le pod 
zaostrenimi pogoji, po obrestni meri 7 % in z odplačilnim rokom 5 let. Zaenkrat 
je bilo to mogoče le pod takimi pogoji, za katere pa se zavedamo, da ne ustre- 
zajo objektivnim, možnostim. 

Ni znan model, po katerem bi lahko gradili nove elektrarne samo z akumu- 
lacijo obstoječe proizvodnje električne energije. Takega modela na svetu ni in 
je zato vprašanje, če lahko upamo, da bi imeli v določenem časovnem obdobju 
dovolj sredstev samo na bazi cene električne energije za gradnjo novih energet- 
skih objektov. 

Zato bo treba verjetno stalno imeti takšno ali pa drugačno obliko zbiranja 
sredstev za razvijanje infrastrukture. 

Na vsa vprašanja tovariša Komočarja ni mogoče odgovoriti na bazi ma- 
teriala, ki je zdaj predložen. Zato verjetno s tem, kar sem zdaj povedal tovariši 
poslanci, ne boste zadovoljni. Izvršni svet je na podlagi programa, ki ga je 
gospodarski zbor sprejel, zadolžen priti s to stvarjo kompleksnejše pred ta 
zbor. Razen tega pa imamo tudi sklep, da splošna gospodarska banka ob letoš- 
njem zaključnem računu predloži tudi poročilo, kje so za energetiko zbrana 
sredstva naložena in kako se ta sredstva vračajo. O tem je torej gospodarski 
zbor že sklepal. Predlagal bi samo še to, da bi gospodarski zbor ta zakon obrav- 
naval in sprejel tako, kot je predložen. 

Povečanje od 75 % na 90 '% bazira, kot je že bilo obrazloženo, na povečanju 
amortizacije zaradi revalorizacije osnovnih sredstev. Elektrogospodarska pod- 
jetja zaradi večjega oročanja amortizacije ne bodo imela manj amortizacije za 
lastno porabo, kot pa so je imela prej. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Zeli še kdo besedo? Prosim. Besedo 
ima tovariš inž. Ivan Zupan. 

Inž. Ivan Zupan: Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora 
in naš odbor sta že na dveh sejah obravnavala to problematiko. K vprašanjem 
oziroma k odgovorom članov izvršnega sveta bi dodal morda še misel, ki je 
prevladovala na sejah naših odborov, ker menim, da bo ta informacija olajšala 
poslancem odločitev. Na vseh odborih je bilo ugotovljeno, da sedanja razdrob- 
ljenost v slovenskem elektrogospodarstvu ne ustreza, da individualni podjet- 
niški interesi niso usklajeni z intencijami slovenskega gospodarstva in da so 
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prav zaradi tega potrebni taki nesimpatični administrativni ukrepi, ki pa so 
zaradi navedenih razlogov nujni. 

Oba odbora za proizvodnjo sta bila mnenja, da je zakon začasen, da ga 
bo treba razveljaviti takoj, brž ko bo organizacija slovenskega elektrogospo- 
darstva usklajena z našimi nacionalnimi interesi. 

Te ugotovitve oziroma sklepi so v bistvu apel, da bi k reševanju tega 
problema pristopili resneje in hitreje. Podpiram mnenje poslancev in izvršnega 
sveta, da se to vprašanje rešuje, vendar kljub temu predlagam, da se predlog, 
kakršnega smo izdelali, sprejme, vendar z jasno motivacijo začasnosti, dokler 
v novi organizaciji vse skupaj ne bo tako urejeno, da administrativni posegi 
v notranje gospodarjenje elektrogospodarstva ne bodo> potrebni. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Zeli še kdo besedo? Prosim, tovariš 
Komočar. 

Edi Komočar: Ugotovitev tovariša inž. Mejaka bo držala. Zal pa se 
ne morem strinjati zdrugimi odgovori. Tovariš Kragelj je ugotovil, da vpraša- 
nje neenakosti trošenja amortizacijskih sredstev drži. Če je to res, potem se mi 
zdi, da bi bil odgovor lahko na dlani. Reforma je tu, pogoji niso povsod enaki 
in sodim, da bi mogel biti zakon tudi v teh okvirih primerno prilagojen, ne pa 
da se enostavno določi poprečni odstotek za vse, kar bi lahko tudi karikirali, 
da od segedinskega golaža damo enemu meso, drugemu pa zelje. 

Mislim, da bi bilo treba najti v sedanji, razmeroma težki situaciji boljšo 
formulacijo zakona. Vprašanje je, če poslovni skladi zadoščajo za normalno 
poslovanje. Nimam ambicije zavračati zakon, nasprotno, podpiram ga, vendar 
se mi zdi, da moramo maksimalno možno razčistiti s tem povezana vprašanja, 
saj smo poslanci poleg drugega dolžni dati čim tehtnejše odgovore svojim 
volivcem. 

Poudarjam pa, da nisem dobil odločnega odgovora, da se iz teh sredstev ne 
financirata železarna Jesenice in železnica do Kopra. 

Nadalje vprašam, s čim predlagatelj zagotavlja, da se bodo sredstva, ki 
se zbirajo, vračala v letih 1971 do leta 1995 in na kakšen način se bo omogočilo 
podjetjem, konkretno npr. termoelektrarni v Brestanici, da ne bo čakala na 
leto 1995, če bo že jutri rabila sredstva, ki jih sedaj vlaga za gradnjo drugih 
energetskih objektov. Sicer se pa v ostalem strinjam. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Ali lahko dobimo še do- 
datno informacijo? (Trenutno ne.) 

V določeni meri smo sicer že slišali odgovore, vendar, če sem prav razumel, 
tovariš poslanec vztraja na konkretnejših oziroma preciznejših odgovorih glede 
financiranja drugih objektov in glede bodočnosti Brestanice. 

Inž. Miran Mejak: Tovariš predsedujoči svoja prejšnja izvajanja 
želim dopolniti predvsem zato, da tovariš Komočar ne bi dobil vtis, da nečesa 
nočem povedati. Ponavljam, bilanca splošne gospodarske banke, ki zbira sred- 
stva in daje kredite za energetiko, bo narejena ob zaključnem računu. Dose- 
danji podatki so pokazali, da je nad 20 milijard bančnih sredstev vloženih 
v elektrogospodarstvo, ne pa obratno. To se pravi, da je elektrogospodarstvo 
poleg sredstev, zbranih iz elektrogospodarstva, dobilo tudi posojila iz bančnih 
sredstev. To je prva ugotovitev. 
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Res pa je, da mi danes, npr. na tem zasedanju ne moremo kolektivu 
elektrarne v Brestanici zagotoviti, da bo sredstva, ki jih po tem zakonu nalaga, 
na nek poseben način koristil. Problem elektrarne Brestanice je obenem tudi 
problem rudnika Senovo in bo treba problem kompleksno reševati. Sodim, da 
nekih posebnih obveznosti ob sprejemanju tega zakona ne moremo sprejemati. 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Imam vtis, da se moramo zaenkrat 
zadovoljiti s pojasnili predstavnika izvršnega sveta in mislim, da ne moremo 
pričakovati nekih novih rešitev z nadaljnjim razpravljanjem v tej smeri, sicer 
pa se bomo s tem ponovno srečali pri elektroenergetski bilanci. Tovariš Arzen- 
šek tudi dviga roko in se javlja k besedi. Prosim. 

Inž. Ivan Arzenšek: Dovolite mi samo nekaj besed, ne da bi se 
morda opravičeval za tiste milijarde, ki naj bi dotekale v železarno Jesenice iz 
tega naslova. Ce bi bilo to res, verjemite mi, bi se prav rad zahvalil. 

Hotel bi pa poudariti našo preveliko uvidevnost glede odnosov v elektro- 
gospodarstvu. Pred nekaj meseci je bila ne samo na našem zboru, ampak tudi 
v ostalih skupščinskih odborih razprava o stanju v gospodarstvu in o višini 
osebnih dohodkov. Dejstvo je, da so osebni dohodki v podjetjih za proizvodnjo 
električne energije in v prenosnih podjetjih v primerjavi z osebnimi dohodki 
v ostalih gospodarskih organizacijah absolutno in relativno visoki. Ravno sedaj 
poteka diskusija v zvezni skupščini o tem, da bi za leto 1968 elektrogospodar- 
skim organizacijam, bankam in nekaterim drugim na nek način limitirali 
višino osebnih dohodkov na nivoju letošnjega leta, oziroma jim, dovolili le 
manjše povečanje. 

S predlagano spremembo zakona se sredstva, ki bodo ostala elektro- 
gospodarskim organizacijam, ne bodo zmanjšala, kar je vsekakor važna ugo- 
tovitev. Sprejetje spremembe zakona je upravičeno, saj morajo ob tem, ko 
elektrogospodarske organizacije uspešno poslujejo, delovne organizacije v dru- 
gih panogah, ki so v večini primerov v dokaj slabšem položaju, tudi prispevati 
za gradnjo elektrogospodarskih objektov. Mislim, da poseben komentar k tem.u 
ni potreben. 

Lansko leto, ko smo sprejemali predlog organizacije oziroma reorganizacije 
elektrogospodarstva, so bile tudi izredno umestne in kritične pripombe, ah je 
predlagana organizacija res taka, da bo ustrezala našemu gospodarskemu po- 
tencialu in razvoju. Mi smo tudi dokumentirali, da se s tako organizacijo ne 
strinjamo in da si jo drugače zamišljamo, vendar so odgovori bili. negativni. 
Prav ta primer nam je dober poduk, ker nam dokazuje, da za pametne pri- 
pombe še vedno nimamo zadosti posluha oziroma ni dovolj posluha pri tistih 
organih, ki bi morali z malo večjo pozornostjo in z večjo uvidevnostjo poslušati 
in upoštevati mnenja in stališča drugih, kar predlagajo včasih poslanci ah 
katerakoli druga skupščinska telesa v diskusijah, kakor tudi upoštevanje spre- 
minjevalnega ah dopolnilnega predloga. Samo toliko. Hvala lepa! 

Podpredsednik dr. Drago Kolar: Hvala. Želi še kdo besedo? (Ne.) Ce 
ne, potem zaključujem razpravo. Ker ni nobenega amandmaja, lahko preidemo 
h glasovanju o predlogu zakona. Kdor je za predlog zakona, naj prosim, dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Hvala! Kdo je proti? (Nihče.) Kdo> se je 
vzdržal? (3 poslanci.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona v gospodarskem zboru sprejet. 
13* 
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Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o vodnem prispevku za leto 1968. 

Predlog zakona je skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, ki je za 
svojega predstavnika določil inž. Lojzeta Blenkuša. Ali želi predstavnik iz- 
vršnega sveta dati dodatno pojasnilo? (Da.) Prosim. 

Inž. Lojze Blenkuš: Tovarišice in tovariši poslanci! Predlog zakona 
o vodnem prispevku za leto 1968 v celoti ohranja sistem vodnega prispevka iz 
leta 1967, tako glede višine prispevka kot tudi glede načina obremenjevanja. 

Pogoji gospodarjenja, ki so nastopili z uveljavitvijo ukrepov gospodarske 
reforme, nam narekujejo, da tudi v letu 1968 kot je bilo to tudi na prehodu 
1966/1967, ne povečujemo obremenitev gospodarskih organizacij iz naslova vod- 
nega prispevka, pa čeprav nam razmere v vodnem gospodarstvu narekujejo, 
da pristopimo k intenzivnejšemu reševanju odprtih problemov. 

Predlog zakona v 8. in 9. členu na novo uvaja kazenske določbe, s katerimi 
je jasno določeno, da sodi vodni prispevek v tisto kategorijo finančnih obvez- 
nosti, ki jih nadzoruje služba družbenega knjigovodstva. 

Pred letom 1965, ko je izšel temeljni zakon o vodah, je bila praksa na 
terenu takšna, da je bil vodni prispevek predmet dogovarjanja med delovno 
organizacijo in vodno skupnostjo oziroma občinsko skupščino. Kljub zakonskim 
določilom je tudi po letu 1965, verjetno zaradi tradicije in drugih stvari, splošno 
prevladovalo mišljenje, da je vodni prispevek tudi v bodoče več ali manj stvar 
dogovora. V letošnjem letu je bilo s posredovanjem SDK v večji meri raz- 
čiščeno to vprašanje. Da pa se v bodoče izognemo raznim nepotrebnim inter- 
vencijam, smatramo, da je potrebno v samem zakonu točno opredeliti kategorijo 
vodnega prispevka. 

Po vseh dosedanjih zakonih o vodnem prispevku so bili zavezanci plačila 
dolžni priglasiti potrebne podatke za izdajo odločb. V letu 1967 je bilo to 
realizirano le z okoli 18'%. Posledica tega je bila mnogo večje administrativno 
delo pri izdajanju odločb, vrsta sporov in pritožb, neutemeljene kritike in 
negodovanja, kajti zavod za vodno gospodarstvo, ki je po zakonu zadolžen 
za izdajo določb, je črpal podatke iz vseh možnih virov, kjerkoli jih je pač 
mogel dobiti. Zato sodimo, da je tudi določilo o kazenski določbi nujno in 
obenem koristno. Zakon, kakršen je predložen, bo imel brez dvoma pozitiven 
vpliv pri splošni stabilizaciji našega gospodarstva, bo pa imel tudi negativne 
posledice pri reševanju same vodnogospodarske problematike in s tem po- 
sredno tudi za splošna družbena in gospodarska dogajanja, kolikor bodo naši 
napori za reševanje vodnogospodarskih problemov ostali uokvirjeni le v vodni 
prispevek. 

V letu 1966 je Skupščina SR Slovenije obravnavala srednjeročni plan 
vodnega sklada za obdobje 1966—1970. Po predlogu tega plana bi vodni sklad 
letno vlagal v vzdrževanje in izgradnjo vodnogospodarskih objektov 5 milijard 
starih dinarjev. Kot vira sredstev sta bila predvidena vodni prispevek in par- 
ticipacija na dohodku dodatnega prometnega davka iz maloprodaje, ki pa je 
kasneje izpadel kot možni vir in je ostal le vodni prispevek. Skupščina je 
sprejela korigiran plan, ki sloni na letnih vlaganjih v višini 3,9 milijarde starih 
dinarjev. Stališče skupščine pa je bilo, da se vse sile usmerijo v to, da se v 
večji meri realizira tako imenovani maksimalni plan. 

Računamo, da bo vodni sklad na osnovi zakona o vodnem prispevku za 
leto 1967 zbral v letošnjem letu 3,3 milijarde starih dinarjev. S tolikšnimi 
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sredstvi računamo tudi v letu 1968. Ker se tako že vnaprej planira izpad okoli 
600 milijonov starih dinarjev v primerjavi s predvidevanji po srednjeročnem 
planu, lahko avtomatično sklepamo, da bo potrebno pristopiti k rebalansu 
srednjeročnega plana vodnega sklada. 

Izvršni svet meni, da bi bilo to v dani situaciji preurejena akcija. Sma- 
tramo, da je predvsem potrebno vse naše skupne napore usmeriti večjo anga- 
žiranost v iskanju sredstev na posameznih porečjih oziroma vodnogospodarskih 
območjih in na podrobnejšo analizo možnosti povečanja sredstev iz naslova 
vodnega prispevka v letih 1969 in 1970, tako da bi pokrili razliko iz leta 1968. 

Mimo samega rebalansa pa obstoja tudi možnost, da se realizacija srednje- 
ročnega plana časovno nekoliko zavleče v letu 1971. 

Znano je, da tak srednjeročni plan, ki je bil sprejet v korigirani obliki, 
rešuje le del problematike vodnega gospodarstva. Predvsem skrbi za minimalno 
vzdrževanje že zgrajenih objektov za varstvo pred poplavami ter za sofinan- 
ciranje novozgrajenih objektov varstva pred poplavami na najbolj kritičnih 
območjih Slovenije. 

Zavedamo se, da obstoja še vrsta nerešenih vprašanj vodnega gospodar- 
stva. Tako je na področju varstva pred vodami problematika erozije, hudo- 
urništva in prodonosnosti iz leta v leto večja. V ilustracijo navajam, primer 
Save Dolinke, ki je v letu 1947 s takratnim profilom prevajala še 270 m3 vode 
na sekundo, danes pa zaradi zaproditve struge prevaja le še okoli 140 m3, ne 
da bi pri tem ogrožala življenje in premoženje. 

Vprašanja varstva in zaščita vode so popolnoma odprta. Kvaliteta naših 
voda se stalno in zaznavno slabša, kar potrjujejo vsakoletne analize. Glavna 
območja, kjer so v Sloveniji koncentrirani industrija in prebivalstvo, so obenem 
tudi glavna žarišča onesnaženja vodnih rezerv in vodotokov. Tudi kvaliteta 
obalnega morja se stalno slabša, kar vse bo brez dvoma negativno vplivalo 
na turizem in gospodarstvo. 

V Sloveniji imamo že nekaj vodotokov, ki so biološko praktično mrtvi, 
to se pravi brez življenja, na drugih pa je močno znižana uporabnost. Kriza, 
kakršna je nastopila pri oskrbi z vodo v občini Sežana, čemur je vzrok tudi 
popolno uničenje vodnega vira vodotoka Reke zaradi industrijskih edplak, ni 
osamljen primer. 

Naraščanje potreb po vodi, ki sledi razvoju gospodarstva na posameznih 
območjih, ne bo mogoče več zadovoljivo reševati po starih konceptih z lokal- 
nimi rešitvami. Le v skupnih in kompleksnih rešitvah bo mogoče upoštevati 
pravilno dispozicijo vode in le tako bo mogoče pričakovati optimalne tehnične 
in finančne učinke. Take rešitve pa glede na dosedanja lokalna reševanja 
zahtevajo časovno in kvantitativno koncentracijo sredstev. Tako postaja v tej 
fazi razvoja zaščita in delitev razpoložljivih vodnih virov ter oskrba z vodo 
v širšem smislu skrb vse družbe. 

Osnovna določila temeljnega zakona o vodah postavljajo v politiki vodnega 
gospodarstva tale načela: 

— varstvo pred poplavami in osnovna zaščita vode oziroma sploh varstvo 
vode kot naravne dobrine in surovine so skrb celotne družbe. 

— oskrba prebivalstva z vodo in čiščenje vode kot surovine, izgradnja 
melioracij itd. je skrb specializiranih organizacij oziroma tudi neposrednih 
uporabnikov. 

Načela financiranja, ki so podana v istem zakonu pa v marsičem odstopajo 
od osnovnih načel. Tako se sredstva iz naslova vodnega prispevka pobirajo 
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za izkoriščeno oziroma za uporabljeno vodo — to je za surovino, vendar samo 
za gospodarske potrebe — nadalje za onesnaženo vodo — to je za onesnaženje 
surovine oziroma zmanjšanje vrednosti surovinske baze, vendar samo za teh- 
nološke odpadne vode ne pa tudi za fekalije — in na osnovi povečanja davka 
na katastrski dohodek. Ta sredstva, katerim je v dveh primerih osnova suro- 
vinska baza, to je čisto ekonomska kategorija, v enem primeru pa dohodek, 
to je davčna kategorija, se trošijo za tisto panogo vodnega gospodarstva, ki 
bi morala biti skrb vse družbe. 

S tem brez dvoma ni dana možnost realizacije osnovnih načel, obenem 
pa je s takim načinom podana veliko manjša možnost intenzivnejšega reše- 
vanja problemov pri enakomernejši porazdelitvi bremen na posameznike. Krog 
tistih, ki materialno pomagajo reševati probleme obrambe pred poplavami, je 
v sedanji situaciji znatno preozek. 

Problem, ki je tu pred nami, nas obvezuje, da v sklopu ostalih naših nalog 
na področju vodnega gospodarstva obravnavamo kot primarno ravno vpra- 
šanje razširitve obveznikov plačila vodnega prispevka oziroma da uskladimo 
načela financiranja z načeli splošne politike vodnega gospodarstva. 

S tem v zvezi bi tudi informiral gospodarski zbor, da je zveza že imeno- 
vala posebno komisijo, ki ima nalogo v prvem polletju 1968 razčistiti sporna 
vprašanja temeljnega zakona. 

Predlagam gospodarskemu zboru, da zakon, tak kot je predložen, z do- 
polnitvami zakonodajno-pravne komisije, sprejme. Hvala lepa. 

(Vodstvo seje znova prevzame predsednik Miran Goslar.) 

Predsednik Miran Goslar: Predlog tega zakona je obravnaval odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov našega zbora in zakonodajno- 
pravna komisija. Pismeni poročili sta predloženi. Prosim poročevalca odbora 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega zbora inž. Skoka, 
da pove, če se strinja s pripombami zakonodajno-pravne komisije. 

Inž. Peter Skok: Če dovolite, k celotnemu obrisu, ki ga je nakazal 
tovariš pomočnik sekretarja za urbanizem, sta oba odbora ugotavljala, da je 
problematika vodnega gospodarstva tolikšen konpendij, da bi ga bilo potrebno 
podrobno obravnavati na eni izmed prihodnjih sej gospodarskega zbora. Do 
takrat pa bo upravni odbor predložil letni finančni načrt za leto 1968. 

Glede amandmaja k osnutku zakona, ki ga je predložila zakonodajno- 
pravna komisija pa pripominjam, da se odbor gospodarskega zbora s tem 
amandmajem strinja in predlaga zboru, da ga v redigirani obliki sprejme. 

Predsednik Miran Goslar: Hvala. Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? (Nihče.) To pomeni, da lahko preidemo na glasovanje. Kdor je za ta 
predlog s spremembami, ki jih je predlagala zakonodajno-pravna komisija, naj 
prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je predlog zakona soglasno sprejet. 

Frehajamo na 7. točko dnevnega reda, na obravnavo in skle- 
panje o predlogu sklepa o izvolitvi predsednika in članov komisije Skupščine 
SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov. 
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Ta predlog ste prejeli danes pred začetkom seje in ga imate na mizi. 
Komisija je za svojega predstavnika določila tovariša Sergija Thorževskega. 
Ali želi predstavnik komisije dati še ustno obrazložitev? (Ne.) Lahko začnemo 
z razpravo? Kdo želi besedo? (Nihče.) To se pravi, da lahko preidemo na gla- 
sovanje. Kdor je za predlagani sklep, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) Sklep je 
torej soglasno sprejet. 

S tem je dnevni red seje izčrpan. Ker je to zadnja seja v letošnjem letu, 
izkoriščam to priložnost, tovariši poslanci, da vam vsem zaželim srečno novo 
leto 1968, ki naj bi pomenilo glede na program, ki ga imamo, tudi veliko naših 
skupnih sej in veliko našega skupnega dela, za katerega sem prepričan, da vsi 
želimo, da bi bilo uspešno. Poleg tega pa izražam najboljše želje vsakemu 
posebej za osebno srečo in zadovoljstvo. Srečno 1968! 

(Seja je bila zaključena ob 13.40.) 
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39. seja 

(13. decembra 1967) 

Predsedoval: Miloš Poljanšek, 
predsednik prosvetno-kulturnega zbora 

Začetek seje ob 12.15. 

Tov,arišice in tovariši poslanci! Preden začnemo današnjo sejo prosvetno- 
kulturnega zbora, dovolite, da počastimo pred kratkim umrlo Marijo Urbančič, 
poslanko našega zbora, pomembno kulturno* in prosvetno' delavko v Spodnjem 
Posavju, ki je vrsto let delovala kot ravnatelj osnovne šole v Senovem, z 
enominutnim molkom. (Poslanci vstanejo in z enominutnim molkom počaste 
spomin umrle Marije Urbančič.) Slava ji! (Slava.) 

Za današnjo sejo sta opravičili svojo odsotnost dve poslanki, in sicer 
Lojzka Gostenčnik-Žmavc, in Vanda Škodnik. Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 

Kot ste bili že obveščeni, predlagam za današnjo sejo naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 38. seje; 
2. poslanska vprašanja; 
3. razprava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o osnovni šoli; 
4. razprava o zakonski ureditvi financiranja neikaterih oblik družbenega 

varstva otrok v Sloveniji; 
5. razprava in sklepanje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa 

sklada SR Slovenije za šolstvo za dobo od 1. 1. 1967 do 30. 6. 1967, in kot 
dodatno točko, za katero ste prejeli gradivo; 

6. razprava in sklepanje o predlogu okvirnega programa dela prosvetno^ 
kulturnega zbora Skupščine SR Slovenije. 

Ima kdo k temu predlogu kakšno pripombo oziroma dopolnilni ali spre- 
minjevalni predlog? (Ne.) Ce ne, ugotavljam, da je predlagani dnevni red 
sprejet. 

Preden preidemo na 1. točko dnevnega reda, vas obveščam, da sem na 
današnjo sejo povabil predstavnike izvršnega sveta, republiškega sekretariata 
za presveto in kulturo ter za zdravstvo in socialno skrbstvo, republiške kon- 
ference socialistične zveze delovnega ljudstva, republiškega odbora sindikata 
družbenih delavcev, centralnega komiteja zveze mladine Slovenije in sklada SR 
Slovenije za šolstvo. Vse povabljene vabim z vašim soglasjem k tvornemu 
sodelovanju v razpravi. Naj opozorim še na tehnično pomembnost, namreč, 
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mikrofoni na klopeh niso vključeni in zato vsakogar, ki se bo prijavil k razpravi, 
prosim, da gre na govorilnico in od tamkaj razpravlja. 

Prehajamo' na 1. točko1 dnevnega reda, to je na odobritev zapisni- 
ka 38. seje našega zbora. Ima k osnutku zapisnika kdo kakšno pripombo, 
oziroma spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ce nima, ugotavljam, da je 
zapisnik 38. seje našega zbora soglasno odobren. 

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

Poslanec Miroslav Vute sprašuje, kdaj bo sprejet zakon o najnižjih stopnjah 
občinskega prispevka za izobraževanje, in kaj menijo pristojni republiški organi 
o csnutku enotnih osnov in meril, ki jih je izvršni odbor republiške izobra- 
ževalne skupnosti dal v javno razpravo. Izvršni svet nam je sporočil, da bo na 
vprašanje odgovoril dr. Vladimir Bračič, član izvršnega sveta. Hkrati pa bo 
k 2. vprašanju dal dodatna pojasnila predsednik izvršnega odbora republiške 
izobraževalne skupnosti tov. Ludvik Zaje. Prosim dr. Vladimira Bračiča, da 
odgovori na vprašanje. 

Dr. Vladimir Bračič: Spoštovani tovariš predsednik, spoštovani 
zbor. Poslansko vprašanje tovariša Vuteja ste dobili. Ker je njegovo vpraša- 
nje deloma povezano z vprašanjem poslanca Jožeta Bogoviča, ki ste ga prejeli 
danes, bo-m na oboje vprašanj odgovoril hkrati. 

Tovariš Vute sprašuje v prvem delu vprašanja, kdaj bo sprejet zakon o 
minimalnih stopnjah. 2e v razpravi ob sprejemanju zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja so bili resni pomisleki, 
ali bo mogoče zaradi velikih razlik v razvitosti naših občin z določitvijo naj- 
nižjih stoperij občinskega prispevka zagotoviti ustrezna sredstva temeljnim 
izobraževalnim skupnostim oziroma, da bo ta postopek izredno kompliciran. 
Poleg tega bi bile najnižje stopnje zaradi gibljivosti elementov lahko često 
dokaj negotove in problematične. Analize republiškega sekretariata za finance 
so sedaj pokazale, da so ta predvidevanja bila pravilna. Med 60 občinskimi 
skupščinami nista niti dve odredili enakih stopenj, ki bi bile v skladu z osno- 
vami, določenimi z zakonom. Te osnove pa so osebni dohodek iz delovnega 
razmerja, osebni dohodek od kmetijske dejavnosti, osebni dohodek od samostoj- 
nega opravljanja obrti, osebni dohodek od intelektualnih storitev, osebni doho- 
dek od avtorskih pravic in druge, obstaja pa že možnost dodajanja sredstev 
iz proračuna. Ce bi torej' hoteli ob upoštevanju različne razvitosti občin in 
različne vrednosti posameznih elementov določiti z zakonom najnižje stopnje 
prispevkov kot to zahtevajo 26., 27., 28. in 29. člen zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja, potem bi morah izračunati 
in uskladiti stopnje z vsako občino posebej. Določiti bi morali 360 različnih 
kriterijev, kajti toliko jih je potrebnih za 60 občin. Da se izognemo temu 
kompliciranemu in nič kaj učinkovitemu opravilu, namerava izvrštni svet pred- 
lagati republiški skupščini podaljšanje veljavnosti določil 62. člena zakona 
oziroma njegovega 2. odstavka tudi za leto 1968. K temu nas še posebej sili 
nejasna situacija o predpisih za formiranje proračunskih sredstev za leto 1968. 
Menimo, da je predlagana rešitev v nastali situaciji, ki pa je niso zakrivili 
republiški organi, edini realni izhod. To je odgovor na prvi del vprašanja tova- 
riša Vuteja. 
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Na drugi del vprašanja tovariša Vuteja naj odgovorim, da smatrajo 
republiški organi, da so osnutki meril, ki jih je pripravila in dala v javno 
razpravo republiška izobraževalna skupnost, solidna podlaga za široko razpravo. 
V razpravo so posegli mnogi kolektivi in posamezniki in lahko rečem, da je 
zajela zelo širok krog prosvetnih in neprosvetnih delavcev. Republiška izobra- 
ževalna skupnost, republiška konferenca socialistične zveze, sindikati in tudi 
drugi so dobili vrsto pripomb, vprašanj, dopolnitev, predlogov itd. Na podlagi 
teh pripomb, predlogov in kritičnih ocen je potem republiška izobraževalna 
skupnost skupno z republiškim svetom sindikata nekoliko spremenila in dopol- 
nila merila. Sporazumno s tovarišem predsednikom zbora smo povabili na 
današnjo sejo predsednika izvršnega odbora republiške izobraževalne skupnosti, 
tovariša Ludvika Zajca, da bi vam razgrnil analizo teh pripomb ter v glavnem 
obrazložil tudi nova merila za leto 1968. Prosim tovariš predsednik, če od. tu 
lahko nadaljuje tovariš Ludvik Zaje. 

Ludvik Zaje: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Javna 
razprava, o kateri je govoril predstavnik izvršnega sveta dr. Bračič, je bila 
izredno plcdna in je dala vrsto konkretnih predlogov za izboljšanje tez, ki smo 
jih dah v razpravo. Predloge iz javne razprave bi lahko razdelil v tri skupine. 

V prvo skupino spadajo vse tiste pripombe, 'ki pomenijo izboljšavo osnovnih 
principov za financiranje izobraževalne dejavnosti in so se omejile na tista 
ključna vprašanja, ki jih lahko razrešujejo merila republiške izobraževalne 
skupnosti. Sem spadajo na primer predlogi, naj bo financiranje izobraževalne 
dejavnosti tesneje vezano na program, ki ga sprejme izobraževalna skupnost, 
dalje predlogi naj se kot obračunska enota za financiranje vzame družbeno 
dogovorjena cena pedagoške ure in naj izobraževalne skupnosti bolj nagraju- 
jejo nadpeprečno kvaliteto dela zavodov in posameznikov. 

V drugo skupino bi lahko razvrstili pripombe, ki bodo lahko uresničene 
šele takrat, ko bo republiška izobraževalna skupnost predpisala tako imeno- 
vano minimalno garantirano ceno izobraževanja; to se pravi, ko bo postavila 
osnove za delitev dopolnilnih sredstev vsem tistim izobraževalnim skupnostim, 
ki same ne bodo zmogle zagotoviti potrebnih sredstev za pokritje pedagoških 
ur. S tem v zvezi sprašuje poslance tovariš Vute o zagarantirani enotni ceni 
istovrstnih pedagoških ur. 

V tretjo skupino bi lahko razvrstili predloge, ki skušajo podrobneje ure- 
jevati vprašanja, ki so stvar konkretne politike izobraževalnih skupnosti. Tu 
gre na primer za odnos do nagrajevanja tistih učiteljev, ki učijo v predmetnem 
pouku, pa zanj niso kvalificirani. Povsem razumljivo je, da bodo temeljne 
izobraževalne skupnosti te primere različno reševale. Različno zaradi tega, ker 
iso vzroki različni. Na razvitejših območjih ni nobene potrebe, da bi temeljne 
izobraževalne skupnosti sploh še dopuščale predmetni pouk z nekvalificiranimi 
učnimi močmi, ker lahko dobe ustrezen kader. Tem torej nekih posebnih nagrad 
za predmetni pouk učiteljem po našem mnenju ni treba dajati. Drugačen je 
seveda položaj v tistih temeljnih izobraževalnih skupnostih, ki do ustreznega 
kadra zdaj že ne morejo priti in bodo povsem upravičeno nagrajevale priza- 
devanja predmetnih učiteljev, in bodo tudi na ta način skušale odpraviti pomanj- 
kanje predmetnih učiteljev in profesorjev. 

Stvar konkretne politike izobraževalne skupnosti je tudi odnos do poseb- 
nih strokovnih služb, do dela šolskih psihologov, sociologov, pedagogov itd. Na 
območju razvitejših občin oziroma temeljnih izobraževalnih skupnosti so te 
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službe danes že močno potrebne, celo na posameznih večjih zavodih, drugod 
pa te službe zadoščajo še za območje ene ali pa celo več temeljnih izobraže- 
valnih skupnosti. 

Takšne specifične zadeve je mogoče razreševati le s konkretno politiko 
temeljnih izobraževalnih skupnosti, nikakor pa ne z republiškimi osnovami 
meril za financiranje izobraževanja. 

Na podlagi predlogov javne razprave je bil izdelan nov osnutek enotnih 
meril, ki ga je včeraj sprejel izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti. 
Čeprav je v primerjavi s prvimi tezami, ki so vsebovale celo vrsto napotil in 
razlag, močno skrajšan in poenostavljen, ker upošteva samo osnove meril, h 
katerim bodo temeljne izobraževalne skupnosti dodajale še svoja specifična 
merila, vendar v bistvu upošteva predloge javne razprave. Ker bo k osnovam 
meril priložena tudi metodologija konkretnih izračunov, bodo v tej prilogi kot 
navodilo vsebovani tudi tisti konkretni predlogi, ki jih je izvršni odbor sprejel 
izmed predlogov javne razprave. Ti predlogi nakazujejo razrešitev posameznih 
vprašanj, ki jih v samem osnutku ni bilo potrebno naštevati. Sem spadajo 
razni normativi o učni obveznosti, o številu otrok v vzgojno varstvenih usta- 
novah itd. 

Novi predlog meril za financiranje izobraževanja zahteva od izobraževalnih 
skupnosti, da sestavijo program izobraževalne dejavnosti na svojem podroSjiu. 
Ta program mora obsegati prvič, izobraževalne dejavnosti, ki so z zakoni in 
drugimi predpisi povsem jasno določene, ter predstavljajo zato tudi pravno 
obveznost izobraževalne skupnosti, in drugič, fakultativne izobraževalne dejav- 
nosti, ki se potrebne za to, da pokrijemo dodatne splošne družbene ter kulturne 
potrebe določenega kraja. 

Tu gre na primer za financiranje glasbenih šol, izobraževanja odraslih, 
večernih osnovnih šol, vzgojne dejavnosti v vzgojno varstvenih ustanovah, 
dejavnosti domov za učence in diijake itd. Ta program bomo seveda izobra- 
ževalne skupnosti lahko sestavile le v najtesnejšem sodelovanju z občinsko 
skupščino, družben o-poli ti enimi in delovnimi organizacijami na svojem ob- 
močju ter z bodočimi skupnostmi otroškega varstva itd. 

Menim, da bi bilo treba vsak program izobraževanja prodiskutirati tudi z 
občani na zborih volivcev. Omenim naj, da je sestavljanje programov daljše 
delo. Za enkrat predvidevamo le to, da bi izobraževalne skupnosti registrirale 
vsaj dosedanjo izobraževalno dejavnost in na tej podlagi sestavile po< potrebi 
pa seveda tudi razširile program izobraževanja za leto 1968. 

Prav tako bi moral v skladu s programom izobraževalne skupnosti in s 
svojim dosedanjim delom tudi vsak izobraževalni zavod sestaviti svoj pro- 
gram dela za naslednje leto. Tako bi zagotovili, da ipo dolgoletnih prizadevanjih 
le začnemo sestavljati programe izobraževalnih dejavnosti. S programom bi tudi 
zagotovili, da bi izobraževalne skupnosti povsem jasno določile dejavnosti, ki 
jih bodo financirale v celoti, in dejavnosti, za katere bodo prispevale samo 
del sredstev in to na tak način, da pritegnejo tudi sredstva drugih interesentov. 

Vprašanje je seveda, kako naj program ovrednotimo in financiramo. Novi 
osnutek meril temelji na ugotovitvi, da v Sloveniji nimamo sistematične ana- 
lize o ekonomiki izobraževanja. Zaradi tega predvideva naslednjo rešitev. 
Vsak zavod naj bi za leto 1968 predložil izobraževalni skupnosti poleg pro- 
grama izobraževanja tudi stroškovnik. Zavodi izračunajo število potrebnih 
pedagoških ur, ki zagotavljajo uresničitev sprejetega programa. Obenem pred- 
lagajo osnovne šole tudi ceno za pedagoške ure razrednega in predmetnega 
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pouka, srednje šole pa ceno pedagoških ur teoretičnega in praktičnega pouka 
in raznih vrst pedagoških ur dodatnega vzgojno izobraževalnega dela. 

Izobraževalni zavod bo izračunal vrednost posamezne pedagoške ure na 
podlagi stroškov v letošnjem letu. Razumljivo je, da bodo stroški za posamezne 
pedagoške ure na istovrstnih zavodih zelo- različni. Te razlike so deloma tudi 
objektivno pogojene1, glede na različno strukturo pedagoškega kadra, na posa- 
meznih šolah. Razlike bodo obstajale tudi med različnimi vrstami šol. 

Zahteva novega osnutka je tudi, naj vsaka izobraževalna skupnost kate- 
gorizira vse šole na svojem območju glede na vrsto in velikost. Pri tem mora 
za isto kategorijo zavodov določiti vrednost pedagoške ure in seveda za osnovne 
šole tudi vrednost pedagoških ur razrednega in predmetnega pouka. 

Tako' bi bila v letu 1968 postavljena osnova za nadaljnjo analitično delo, 
obenem pa bi bila dosežena že prva izravnava pogojev izobraževanja znotraj 
posamezne izobraževalne skupnosti. Razlike med posameznimi izobraževalnimi 
skupnostmi bi seveda ostale še naprej. Kako pa naj bi začeli zmanjševati tudi 
te razlike? Predvsem sta tu dve možni poti. 

Prvič, potrebno' bi bilo z družbenim dogovorom preprečiti nadaljnje nara- 
ščanje osebnih dohodkov prosvetnih delavcev v tistih izobraževalnih skupnostih, 
v katerih se že približujejo dohodkom delavcev v drugih dejavnosti, razen če 
ni to pogojeno z večjo* kvaliteto dela. 

Drugič, s sredstvi republiške izobraževalne skupnosti je potrebno začeti 
zmanjševati razlike tako, da tistim izobraževalnim skupnostim, ki kljub priza- 
devanjem ne morejo doseči vsaj približno ustreznih materialnih pogojev, doda 
republiška izobraževalna skupnost sredstva v višini, da bi bile zmožne kriti 
republiško priznano ceno za posamezne vrste pedagoških ur. 

Zaradi tega predlagamo, da vsa tista republiška sredstva, ki so bila v 
preteklem letu namenjena dopolnjevanju občinskih proračunov, dobi v letu 
1968 republiška izobraževalna skupnost. To bi omogočilo, da se ta sredstva 
dodeljujejo temeljnim izobraževalnim skupnostim po enem kriteriju, ne pa 
po dveh, kot je bil primer letos, ko je 95°/» teh sredstev razdeljeno po prora- 
čunskih kriterijih upoštevajoč proračunsko potrošnjo na enega prebivalca, le 
5 °/o teh sredstev, konkretno 300 milijonov S dinarjev, pa je lahko razdelila 
republiška izobraževalna skupnost glede na potrebe izobraževalne dejavnosti. 
S temi sredstvi seveda ni mogla odpraviti vseh razlik. Nove osnove meril bodo 
predpisale tudi najnižji odstotek sredstev, ki ga morajo izobraževalne skupnosti 
nameniti za materialne izdatke. Ta odstotek bo za leto 1968 v glavnem izračunan 
na podlagi dosedanje potrošnje v posameznih vrstah šol. Tudi amortizacija učil 
in opreme je v novem osnutku za financiranje obravnavana v glavnem na 
dosedanji način; priznava se skupaj z vsemi drugimi materialnimi izdatki na 
podlagi stopenj, določenih s predpisi. Vendar bo< treba pri tem zagotoviti bolj 
smotrno politiko izobraževalnih skupnosti. Ta naj. bi slabše opremljenim zavo- 
dom priznavale posebna namenska sredstva za izboljšanje opreme, lahko pa 
bi tudi zvišale osnovo, na podlagi katere se določijo sredstva za amortizacijo. 
To bi pospešilo' zmanjšanje razlik med posameznimi zavodi. Pri tem bo nujno 
treba doseči tudi sporazum o združevanju dela amortizacije za učila in opremo 
v okviru temeljnih izobraževalnih skupnosti, čeprav zakon tega ne predpisuje. 
Koristno bi bilo to zaradi tega, ker bi na ta način zbrali sredstva za posojila 
zavodom. Sredstva ne bi ležala v banki in se ne bi uporabljala za 'druge namene, 
obenem pa bi s tem zagotovili bolj smotrno poslovno politiko izobraževalnih 
skupnosti. Amortizacija nepremičnin, ki naj bi se uporabljala za investicije, v 
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osnovah meril za leto 1968 ni upoštevana, ker obstoje načelni pomisleki proti 
temu, da bi izdatke za investicije vključevali v ceno izobraževanja. Mnogi so 
mišljenja, da je investicijska politika še nadalje stvar družbeno-političnih skup- 
nosti. Ker družbenega dogovora o tem sedaj še ni, predvidevamo zbiranje 
sredstev za investicije in za investicijska vzdrževanja na dosedanjih principih, 
torej kot namenske dotacije. 

Nove osnove meril za financiranje predvidevajo tudi novosti v prizadeva- 
njih za izboljšanje kvalifikacijske strukture učiteljev in za nagrajevanje večje 
kakovosti dela. Vsa sredstva, ki jih na podlagi pogodbe dobi izobraževalni 
zavod, predstavljajo akontacijo. Izobraževalna skupnost pa to akontacijo oziroma 
vrednost pedagoške ure lahko zmanjša, če je izobrazbena struktura učiteljev 
določenega zavoda slabša od predpisane. Te odtegljaje zavodom pa sme izobra- 
ževalna skupnost uporabiti le za strokovno izpopolnjevanje učiteljev ali za 
štipendiranje. Ta ukrep bo nedvomno pospešil in omogočil bolj sistematično 
reševanje tega vprašanja, obenem pa bo spodbujal zavode, da čimprej izbolj- 
šajo izobrazbo svojih delavcev. 

Novo je v osnutku tudi staliče do nagrajevanja nadjpoprečne kakovosti dela. 
Kljub določenim upravičenim prigovorom, da danes še nismo povsem sposobni 
ocenjevati kakovosti učiteljevega dela, je v osnutku vseeno postavljena zahteva, 
da izobraževalne skupnosti odvajajo v prihodnjem letu v ta namen 5% vseh 
svojih sredstev. Moram opozoriti, da bodo povečana sredstva v letu 1968 za 
šolstvo v glavnem namenjena za nagrajevanje kvalitete in za 2 % obvezno 
rezervo. Pogoj za uresničitev tega določila so seveda kriteriji za ocenjevanje 
kvalitete. Republiška izobraževalna skupnost bo na svoji skupščini imenovala 
komisijo, ki bo strokovno vodila pripravo teh kriterijev, temeljna izobraževalna 
skupnost Ljubljana pa tako študijo že financira. 

Novi osnutek meril, čeprav je zelo kratek in zelo poenostavljen, zagotav- 
lja uresničitev naslednje politike republiške izobraževalne skupnosti: 

Prvič, financiranje izobraževanja temelji na programu. 
Drugič, omogoča, da ocenimo, koliko denarja rabimo za potrebe obveznega 

izobraževalnega programa in koliko za fakultativno razširjeno izobraževalno 
dejavnost. 

Tretjič, omogoča pravočasen družbeni dogovor za financiranje razširjene 
izobraževalne dejavnosti. 

Četrtič, omogoča analitično delo in začetek načrtnejših raziskav o ekonomiki 
izobraževanja. 

Petič, omogoča hitrejše uresničenje načela »enako plačilo za enako delo«. 
Šestič, z uvedbo akontacije na programirano delo uvaja načrtnejše in enot- 

nejše nagrajevanje kvalitete in obdavčitev, če tako rečem, neustrezne kvalifika- 
cijske strukture. 

V okviru te enotne politike pa daje osnutek meril dovolj proste roke 
izobraževalnim skupnostim, da uveljavijo vse svoje posebne interese, ki izhajajo 
iz objektivno pogojenih in zato tudi v bodoče upravičenih razlik. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zahvaljujem se predsedniku izvršnega 
odbora tovarišu Zajcu za informacijo, ki verjetno nekoliko presega okvir vpra- 
šanja, je pa izredno koristna. Vprašanje osnov in meril bo namreč v prihod- 
njem letu zelo aktualno. 

Prosim predstavnika Izvršnega sveta, da nadaljuje z odgovori, in sicer, da 
odgovori poslancu Rudiju Janšovcu na vprašanje, ali izvršni svet predvideva 
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za prihodnje leto namenska sredstva za gradnjo osnovnih šol in na vprašanje 
Jožeta Bogoviča, ali je za leto 1968 predviden ukrep, ki bi zagotovil obvezen 
prispevek delovnih organizacij za financiranje srednjega šolstva. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši. Del odgovora na prvo 
vprašanje ste dobili ob ogledu razstave, ki jo je pripravil republiški sekretariat 
za prosveto in kulturo-. Vendar bi dopolnil podatke z razstave še z nekaterimi 
drugimi. V Sloveniji imamo trenutno 1097 zgradb, ki jih uporabljajo osnovne 
šole; cd tega je dve tretjini zgradb, ki so starejše od 50 let, 80 zgradb pa je 
starih nad 100 let. Med obema vojnama je bilo zgrajenih 139 šol, po osvoboditvi 
pa 231. Najživahnejša je bila graditev 1963—1964, ko je bilo zgrajenih 36 novih 
šolskih poslopij za osnovne šole. Kljub občutnemu povečanju osnovnošolskega 
prostora pa je pomanjkanje še vedno zelo veliko- in sili šole predvsem v mestih 
in industrijskih sredšičih v organizacijo tretje izmene ter hkrati onemogoča 
hitrejše uvajanje celodnevnega bivanja šolskih otrok. 

Družbeni plan za obdobje 1966—1970 zato predvideva, da bi morah za 
odpravo tretje izmene in hitrejše uvajanje celodnevnega bivanja učencev pred- 
vsem v mestih in industrijskih središčih do leta 1970 zgraditi 280 000 m2 

novega osnovnošolskega prostora, torej bi morali na leto zgraditi 65 000 m2. 
Z namenom, da bi to akcijo gradnje osnovnih šol podprla, je republika 

odobrila v obliki dolgoročnih pcsojjil občinam v letu 1964 4 210 000 N dinarjev, 
v letu 1965 18 000 000 N dinarjev in v letu 1966 11 700 000 N dinarjev. Skupno 
torej 33 910 000 N dinarjev. V letu 1967 je bila akcija prekinjena zaradi finančnih 
težav. Odobrena so bila samo sredstva, ki so se zbrala kot anuitete že v tem 
letu. V letih 1965—1966 je bilo torej s pomočjo republiškega kredita adaptiranih 
11, dokončanih 7 in novozgrajenih 15 osnovnih šol s skupno izmero prostora 
52 000 m2. Za to je bilo porabljenih 58 milijonov N dinarjev; kot ste lahko slišali 
že prej, pa je bila organizirana gradnja za 41 fl/o cenejša od običajne. V letu 1966 
je bilo zgrajenih 40 000 m2, v letu 1967 pa bo po oceni republiškega sekretariata 
zgrajenih 30 000 m2. To se pravi v zadnjih dveh letih 70 000 m2, morali pa bi 
jih zgraditi 112 000 m2. V teh dveh letih zaostajamo za 42 000 m2 prostora, ki 
smo ga planirali. V letih 1968—1970 bi bilo torej treba nujno zgraditi 210 000 m2 

prostora; to pa je izredno težka naloga in je zelo verjetno, da je ne bomo 
uspeh realizirati. 

Po predlogu republiškega sekretariata za prosveto in kulturo, ki je izdelal 
minimalni program za leto 1968, bi naj v tem letu začeli graditi 50 000 m2 novega 
učnega prostora za osnovne šole, za kar bi potrebovali 36 milijonov N dinarjev 
sredstev. V njegovem predlogu je navedeno-, da bi lahko realizirali takšen načrt, 
če bii občinske skupščine zbrale 19 milijonov N dinarjev, republiška skupnost 
pa bi naj dala 17 milijonov N dinarjev. V ta minimalni prognam je republiški 
sekretariat vštel 18 šol, seveda pa ta seznam ni dokončen in ni rečeno, da bodo 
prav te in samo te šole dobile morebitna sredstva. Izvršni svet je že na svoji 
seji 16. oktobra tega leta razpravljal o problemu nadaljnje gradnje osnovno- 
šolskega prostora in bil odločno mnenja, da je treba akcijo v letu 1968 nadalje- 
vati. Pri tem je sprejel sklep, da se strinja tudi s predlogom o- minimalnem 
programu, ki ga je predložil republiški sekretariat za kulturo in prosveto, 
hkrati pa seveda sklenil, da bo o konkretnih možnostih za sofinanciranje repu- 
blike prii gradnji osnovnih šol v letu 1968 odločal šele v razpravi o- proračunu 
za leto 1988. Na podlagi tega sklepa so bili v vseh dosedanjih poskusnih izra- 
čunih oziroma v vsem pripravljalnem materialu za republiški proračun za 
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leto 1968 narejeni napori približati se ali celo v celoti zagotoviti predlagano 
vsoto 1 700 000 N dinarjev, da bi realizirali minimalni program in zgradili 
50 000 m2 novega prostora. 

Tako imenovani instrumentarij za izdelavo republiškega proračuna za 
leto 1968 bo izvršni svet lahko dokončno izdelal in z njim določil tudi konkretno 
vsoto sredstev za izgradnjo osnovnih šol žele takrat, ko bosta zvezni izvršni 
svet in zvezna skupščina sprejela ustrezne predpise — za enkrat jih še nista. 
Nekateri doslej znani predlogi pa žal niso ohrabrujoči in grozijo celo, da bi 
lahko prizadeli naša prizadevanja in med drugim seveda tudi v celoti ali 
delno onemogočili izvršitev akcije izgradnje novega osnovnošolskega prostora. 

Ko tako zagotavljam v imenu izvršnega sveta vso možno podporo akciji 
za nadaljnjo izgradnjo osnovnošolskega prostora, še posebej ob prizadevanjih 
za hitrejše vključevanje otrok v celodnevno bivanje, v kar nas med drugim 
sili tudi prehod na nov delovni čas, pa želim opozoriti ta zbor in vse dejavnike, 
to ije občinske skupščine, temeljne izobraževalne skupnosti, krajevne skupnosti 
itd., da je pO' ustavi in vseh področnih zakonih za osnovno šolo in njeno' redno 
delo odgovorna občinska skupnost. Njena osnovna naloga je tudi izgradnja 
ustreznega šolskega prostora. V večji meri kot doslej se bodo morale v bodoče 
občinske skupnosti posluževati samoupravnih pravic, med njimi tudi referen- 
dumov o samoprispevku za novogradnje, adaptacije, modernizacije, nabavo 
učil in druge opreme. Domača občinska proračunska sredstva in samoprispevek 
morata postati osnovna vira investicijskih sredstev za potrebe osnovnega šolstva. 
Izvršni svet pa bo, '"zavedajoč se pomembnosti izgradnje novega prostora za 
osnovne šole, prizadevanja občinskih skupnosti v okviru objektivnih možnosti 
podpiral. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dolgujete še odgovor na vprašanje 
Jožeta Bogoviča. 

Dr. Vladimir Bračič: V zadnjih letih smo v Sloveniji k financiranju 
strokovnega šolstva vedno bolj pritegovali gospodarske organizacije, ki so s 
prostovoljnimi prispevki direktno ali prek medobčinskih skladov pomagale 
financirati strokovno šolstvo. V letu 1963 je delež gospodarskih organizacij 
znašal 17,7 '%>, v letu 1966 pa že 57,2 °/o oziroma 57 milijonov N din oziroma 
62,8 '%> vseh sredstev, potrebnih za financiranje strokovnega šolstva. V tem 
letu so gcspodarske organizacije poleg teh sredstev prispevale še 17,5 milijona 
N dinarjev za investicije ter 13,5 milijona N dinarjev za anuitete, skupaj torej 
74 700 000 N dinarjev, to pa je skoraj v celoti 1!% bruto osebnega dohodka, ki 
so ga gospodarske organizacije ustvarile v letu 1966. Kljub tolikšni podpori 
gospodarstva strokovnemu šolstvu pa so skladi za financiranje strokovnega 
šolstva zaključili poslovno leto 1966 s primanjkljajem 9 milijonov 360 tisoč N di- 
narjev ali 936 milijonov S dinarjev. Del primanjkljaja je bil sicer v letu 1967 
pokrit, vendar znaša še vedno približno 8 milijonov N dinarjev. Zaradi tega 
na mnogih strokovnih šolah učitelji niso dobili osebnih dohodkov v višini kot 
so bili dogovorjeni s pogodbami. Trpel je standard pouka, saj ni bilo mogoče 
nabaviti učnih knjig, opreme in tako dalje. Ker so poleg tega sredstva dotekala 
neredno in so tako' nastajale znane težave, je Skupščina SR Slovenije sprejela 
v decembru 1966. leta znano priporočilo gospodarskim organizacijam. Kot so 
pokazali dogodki, pa priporočilo ni dosti zaleglo. Težave so bile vedno' večje, 
čeprav so mnogi kolektivi redno plačevali svoje prispevke. Skupščina je zato 
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na predlog izvršnega sveta letos julija ponovno razpravljala o tej problematiki 
in ponovno pozvala gospodarske organizacije. Postavljen je bil poseben repu- 
bliški akcijski cdbor, katerega člani so bili predstavniki republiških družbenih 
forumov, republiške skupščine in izvršnega sveta, po občinah pa občinski odbori 
z nalogo, da to akcijo podprejo in skušajo zbrati čim več sredstev. Republiški 
akcijski odbor je organiziral dvakrat razgovor s predsedniki občinskih skupščin. 
Predsedstvo Socialistične zveze je razpravljalo samo in na bazenskih sestankih 
s svojimi predstavniki, gospodarska zbornica je razpravljala na svojih sejah in 
po bazenskih sestankih; na podoben način se je angažiral tudi republiški sin- 
dikat. Skratka Vsi so se aktivno vključili v delo. Poročila, ki so jih poslali 
akcijski odbori občin oziroma, ki smo jih dobili na bazenskih sestankih, so 
pokazala, da je akcija vendarle dala določene rezultate. V nekaterih občinah 
so dosegli stoodstotno udeležbo vseh gospodarskih organizacij, — v nekaterih 
pa stvari še danes šepajo, ker se odgovorni ljudje čestokrat niso dovolj zavzeli, 
ali pa so dokaj oportunistično pristopili k sami akciji. Po naši oceni se je 
vključilo doslej v akcijo približno 80!% gospodarskih organizacij, ki več ali 
manj redno vplačujejo svoj prispevek v sklade za financiranje strokovnega 
šolstva. Zaradi nevzdržnega stanja, ki ga žal zakon o financiranju sam seveda 
ni rešil, je izvršni svet že julija sklenil, da v letu 1968 integrira strokovno 
šolstvo v enoten sistem in zagotovi zanj stalna in redna sredstva. Zato je pred- 
lagal ZIS predlog zakona, s katerim bi lahko republika predpisala najmanj 
1 '»/o od bruto osebnega dohodka za financiranje tega šolstva. Ta stalni in 
obvezni prispevek bi dejansko za veliko večino gospodarskih organizacij ne 
pomenil novega bremena, temveč bi prisilil le tiste, ki doslej; niso prispevali. 
Izvršni svet zahteva, da se federacija odreče predpisovanju enotnih na jugo- 
slovanskih poprečkih izračunanih stopenj oziroma limitov, ker menimo, da je 
že prišel čas, ko naša in seveda tudi druge republike ne morejo biti več popol- 
noma omejene v urejanju odnosov med gospodarsko in negospodarsko sfero. 
Na jugoslovanskih poprečkih izračunani in določeni odnosi so za našo nacionalno 
skupnost na tem področju družbene dejavnosti vedno bolj nevzdržni in nam 
ustvarjajo vsakršne, pa tudi že politične težave. 

Zal moram sporočiti, da danes nimamo še konkretnega odgovora od zvez- 
nega izvršnega sveta na ta naš predlog in to kljub ponovnim intervencijam 
našega izvršnega sveta in osebno rijenega predsednika pri predsedniku zveznega 
izvršnega sveta in na samem izvršnem svetu. Tudi na včerajšnjem predavanju 
je tovariš podpredsednik Kiro Gligorov na direktno postavljeno1 vprašanje 
sekretarja tovariša Martelanca v zvezi s to našo akcijo odgovoril dvoumno in 
ne povsem zadovoljujoče. Kakršnakoli pa že bo rešitev, izvršni svet je odločen, 
da uredi financiranje strokovnega šolstva v letu 1968 tako, da bodo sredstva 
zanj zagotovljena iz stalnih virov. Po dosedanjih predlogih bi se ta sredstva 
zbirala pri republiški izobraževalni skupnosti, ki jih bi po enotnih merilih, o 
katerih je danes bilo* govora, dodeljevala posameznim šolam ah pa prek poseb- 
nih izobraževalnih skupnosti, ki jih bomo v ta namen ustanovili. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zahvaljujem se dr. Bračiču, pred- 
stavniku izvršnega sveta in vprašujem tovariša Vuteja, Bogoviča in Jaušovca, 
če so' z odgovori zadovoljni? Ali imajo k odgovorom kakšne pripombe? (Ne.) 
Kaže, da so naši trije poslanci z odgovori zadovoljni. 
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Dr. Miro Stiplovšek: Spoštovani tovariš predsednik. Dovolite mi, 
da glede na razprave o uvedbi novega delovnega časa v delovnih organizacijah 
zastavim sekretarju za prosveto in kulturo ustno poslansko vprašanje o prouče- 
vanju te problematike na področju šolstva. 

V številnih delovnih organizacijah so že uveljavili petdnevni delavnik, v 
mnogih pa se razpravlja o pogojih za uvedbo deljenega delovnega časa. V zvezi 
s tem je postalo to vprašanje aktualno tudi na področju šolstva. O prilagoditvi 
šolskega pouka novemu delovnemu času so ponekod že zaceli razpravljati tudi 
prosvetni delavci. Mnenja sem, da bedo morale rešitve tega vprašanja na 
področju šolstva biti zelo skrbno pretehtane z različnih aspektov, ker bo terjalo 
daljše proučevanje. Glede na to bi prosil za odgovor na naslednje vprašanje: 

Ali sekretariat za prosveto in kulturo že proučuje vprašanje prilagoditve 
pouka z že uvedeno ali predvideno ureditvijo delovnega časa v delovnih orga- 
nizacijah, oziroma kakšne rešitve predvideva v tem pogledu. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: V imenu republiškega sekretariata 
bo dal odgovor na poslansko vprašanje tovariša Stiplovška Boris Lipužič, namest- 
nik sekretarja. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši poslanci. Na vprašanje, ki ga 
je zastavil poslanec tovariš dr. Stiplovšek, dajem naslednje pojasnilo: 

Republiški sekretariat za prosveto in kulturo v sodelovanju z republiškim 
sekretariatom za pravosodje in občo upravo ter s posameznimi strokovnimi 
službami kot npr. z zavodom za šolstvo pedagoškim inštitutom, centralnim 
zavodom za napredek gospodinjstva in tako naprej, proučuje možnosti za prila- 
goditev pouka novemu delovnemu času v delovnih organizacijah, ki bodo prešle 
postopoma na 5-dnevni delovni teden. Povedal bi le to, da so bile formirane 
posebne strokovne grupe, sestavljene iz strokovnjakov iz vseh omenjenih insti- 
tucij, ki proučujejo zlasti predvidene spremembe šolskega koledarja. Ta bo 
moral biti glede na 210 dni šolskega pouka spremenjen tako, da bodo odpadli 
nekateri pouka prosti dnevi med šolskim letom od 1. septembra do 30. junija. 
Potrebno je namreč nadomestiti 36 šolskih dni, ki bodo odpadli, če uvedemo 
preste sobote v šolah. 

To zahteva seveda tudi spremembe samega urnika kar bo treba temeljito 
proučiti. Se prej pa bo treba spremeniti predmetnike in na podlagi teh tudi 
urnike, ki bodo v globalu upoštevali potreben fond ur za posamezne predmete. 
To pa hkrati pomeni, da bo prišlo do drugačne ureditve učne obveznosti učiteljev 
v okviru delovne obveznosti. V petdnevnem delovnem času bodo seveda imeli 
manjšo učno obveznost kot jo imajo sedaj. 

Poleg tega sekretariat že od 1964. leta dalje strokovno proučuje problema- 
tiko celodnevnega bivanja učencev v šolah in je v zvezi s tem pedagoški inštitut 
že opravil predhodne raziskave. Pripravljena bo analiza oziroma strokovni 
elaborat o organizaciji vzgojno-izobraževainega dela prek celega dne do pol 
devete do sedemnajste ure, v tistih šolah, ki imajo že danes pogoje za enoiz- 
menski pouk. 

Poleg tega proučujemo možnosti za organizacijo podaljšanega bivanja v 
tistih šolah, ki imajo enoinpol-izmenski pouk. Ta je potreben zlasti za varstvo 
tistih učencev, katerih oba starša sta zaposlena. Poleg tega bo seveda treba 
proučiti tudi možnosti za ustreznejšo organizacijo pouka v tistih šolah, ki še 
vedno delajo v dveh ah celo v dveh in pol izmenah. O vsem tem bodo naše 
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strokovne službe pripravile potrebne elaborate. Menimo pa, da bi morali v 
primeru, če bi lahko v določenem številu šol ali v vseh šolah v novem šolskem 
letu 1968—1969 prešli na petdnevni pouk, poprej na določenih šolah pred- 
lagane rešitve preizkusiti. Zato bi organizirali v dogovoru z nekaterimi obči- 
nami v letnem semestru 1967/68 nov delovni čas v določenem številu šol. Pri 
tem naj poudarim, da ne bo v preizkusu nikakršnih improvizacij. Vse preizkusne 
šole bodo morale izpolhjevati določene minimalne pogoje. Na podlagi tega 
preizkusa bi potem lahko izdelali strokovne analize in utemeljili odločitev za 
uvedbo novega delovnega časa v vseh šolah. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik in tovariši poslanci. Želel bi dati 
nekaj pripomb k odgovoru na moje vprašanje, ki sem ga dobil na prejšnji 
seji, ko sem dejal, da sem z njim le delno zadovoljen. Glede študijske knjižnice 
se strinjam s stališčem, ki ga je zavzel sekretariat, da je namen tega odloka 
zavarovanje knjižničnega materiala v raznih krajih Slovenije in k temu delu 
odgovora nimam pripomb. Preveril sem odgovor, ki zadeva šolske knjižnice in 
sicer, da šole s honorarnimi knjižničarji rešujejo samo socialno problematiko 
svojih učiteljev. Dobil sem potreben material, to je dobesedno zapiske vseh teh 
razprav in podatke sekretariata za prosveto in kulturo, ugotovil sem, da se 
takšna trditev nanaša samo na tri kraje. Menim, da na podlagi treh primerov 
ne moremo posploševati stanja na vso Slovenijo, ne samo zaradi šol samih, 
ampak tudi zaradi načelnega stališča, da je treba vsako izjavo poprej preveriti 
in argumentirati tako, da je verjetno in sprejemljiva za vse. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ce razumem prav pripombo poslanca 
Feldina, izraža s tem določeno nezadovoljstvo' z odgovorm. Ali je tako? 

Boris Feldin (iz klopi): Z odgovorom se sicer strinjam, vendar bi za 
prihodnje prosil, da so trditve bolj dokumentirane. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Miroslav Vute. 

Miroslav Vute: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Če sem prav 
razumel odgovor predstavnika izvršnega sveta dr. Vladimira Bračiča, se pri- 
poroča občinam, naj v letu 1968 namenijo šolstvu vsaj toliko sredstev, kolikor 
so jih dale v letu 1967. Vemo, da pa so tudi v letu 1967 bazirala sredstva na 
osnovi iz leta 1966, kajti tako je bilo določeno s samim zakonom. Opozoril bi 
rad zbor in s tem republiško skupščino, da so po sprejemu novega zakona, o 
financiranju šolstva prišle, vsaj pri nas, temeljne izobraževalne skupnosti 
v večje težave kot kdaj koli prej. To ilustriram s podatki! V občini Novo mesto 
smo v letu 1967 na podlagi obveznih in stalnih virov, ki jih je občina določila 
za 11 mesecev, realizirali le 74'°/o planiranih in šolam odobrenih sredstev. Ce 
ob tem upoštevam izdatke za razširjeno dejavnost naših šol in izdatke za 
potrebe novih oddelkov, povečanje sredstev v primerjavi z letom 1966, ni 
znašalo 11 o/o, temveč samo približno 5,5%. Pri tem naj opozorim, da temeljna 
izobraževalna skupnost nima prav nobenega vpliva na dotekanje sredstev. Glede 
na to razumem, da tudi predsednik izvršnega odbora republiške izobraževalne 
skupnosti ni mogel povedati, kdaj bo določena garantirana cena izobraževanja, 
in na podlagi nje merila za dopolnjevanje. Bojim se, da se neprestano znižujejo 
sredstva £a izobraževanje in da bedo naše izobraževalne ustanove v letu 1968 
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ob razširjeni dejavnosti ob ponovnem povečanju oddelkov še v težjem položaju. 
Toliko samo kot pripombo, ne kot vprašanje. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima tovariš dr. Vladimir 
Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: S tovarišem poslancem Vutejem sva se na- 
pačno razumela, Naj pojasnim 2. odstavek 62. člena. V njem je rečeno, da 
morajo občinske skupščine zagotoviti v letu 1967 za šolstvo najmanj toliko 
sredstev, kot so jih zagotovile v letu 1966 in jih povečati za toliko, kolikor se 
povečujejo proračunska sredstva občine. Le-ta pa so se vidno> zvišala v poprečju 
za več kot 8 °/o. Ugotavljamo, da je predviden dotok proračunskih sredstev v 
letošnjem letu večji cd predvidenega. Tudi za leto 1968 bi veljalo pravilo, da 
morajo občine zagotoviti najmanj toliko sredstev kot v letu 1967 in jih povečati 
za odstotek, za kolikor se bodo povečala splošna proračunska sredstva. V vseh 
materialih je predvideno, da se realna stopnja rasti družbenega proizvoda, 
povečala za 4%, nominalna za 7—8'°/». V skladu z rastjo' družbenega proizvoda 
naj bi se povečali tudi osebni dohodki; in sicer za 8% in za tolika tudi prora- 
čunska sredstva. To se pravi, da lahko' pričakujemo^ v poprečju porast vseh 
sr edstev za 8 

V dosedanjih pripravljalnih izračunih za republiški proračun je izvršni 
svet za leto 1968 predlagal, da se sredstva za šolstvo povečajo za 10,5 %>, za 
drugo proračunsko potrošnjo pa za 6,5 To se pravi, da je izvršni svet že v 
svojih pripravah o delitvi vseh proračunskih sredstev dal šolstvu prednost 
in predvidel, da bi se zanj izločila večja sredstva. Menim, da za to ni pričakovati 
manjših sredstev, ampak večja; vsi pa vemo, da ne bodo tolikšna kot si jih vsi 
želimo. 

Predsednik Miloš Po-ljanšek: Mislim, da je bil odgovor tovariša 
Bračiča, predstavnika izvršnega sveta dovolj jasen. Še kakšno vprašanje? (Ne.) 

Ce ne, preidemo na 3. točko dnevnega reda, to je na razpravo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. 

Predmet obravnave so glede na določili 77. člena začasnega poslovnika 
našega zbora tiste določbe tega zakona, ki so bile sprejete v različnem besedilu 
na sejah republiškega in našega prosvetno-kulturnega zbora. Republiški zbor 
je na svoji 49. eeji dne 9. oktobra sprejel dvoje amandmajev našega zbora, 
in sicer k 63. c členu in k drugemu odstavku 88. a člena. Zavrnil pa je z večino 
glasov amandmaje k 63. f členu in 1. odstavka 88. a člena, O teh dveh amandma- 
jih mora naš zbor danes ponovno sklepati. Kot se verjetno še spominjate, gre 
pri prvem amandmaju za izenačitev učne obveznosti učiteljev za razredni in 
predmetni pouk, pri drugem pa za zaostrene pogoje pri pridobitvi zahtevane 
izobrazbe učiteljev. 

Kot gradivo za to> točka dnevnega reda ste prejeli poročili o obravnavi 
naštetih amandmajev odbora republiškega zbora za prosveto in kulturo ter 
stalnega odbora našega zbora. Ker ste jih pravočasno dobili, menim, da jih ne 
kaže brati, pač pa vprašujem predstavnika obeh odborov, če želita k poročilom 
še kaj dodati. 
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Jože Smole: K poročilu bi dodal samo naslednje. V odboru smo zelo 
obširno razpravljali o amandmajih, ki so bili sprejeti v prosvetno-kulturnem 
zboru in smo bili mnenja, da so ti amandmaji zelo pomembni in da je njihov 
pomen predvsem v tem, ker so pokazali na določena težka in še nerešena vpra- 
šanja v osnovnem šolstvu. Bili smo mnenja, da v dosedanjih razpravah ni 
bilo dovolj argumentiranih stališč niti za eno niti za drugo rešitev. Poleg tega 
smatramo, da se nekateri problemi, ki so bili podani v amandmajih, danes 
verjetno kažejo v drugačni luči. Zaradi tega ne bi več kazalo zavlačevati s 

•sprejemanjem zakona, ker so v zakonu vendarle določene določbe zelo koristne 
in je nujno potrebno, da jih začnemo takoj izvajati. Ob tem še enkrat poudar- 
jamo, da odbor vseh predlogov ni mogel dokončno proučiti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli besedo predsednik odbora za 
prosveto in kulturo republiškega zbora? (Da.) 

Drago Seliger: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci. 
Republiški zbor je na svoji seji 9. oktobra obravnaval amandmaje vašega zbora 
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. Pove- 
dano je že bilo, da je republiški zbor sprejel amandmaje k 63. c členu in k 
2. odstavku 88. a elena. Zavrnjen je bil amandma k 63. f členu in k 1. odstavku 
88. a člena. Na tej seji me je republiški zbor pooblastil, da vam povem razloge, 
ki so ga vodili k temu, da ni sprejel navedenih dveh amandmajev. Dovolite, 
da to svojo nalogo opravim brez zgodovinskega uvoda in preidem takoj na 
sporna vprašanja. 

Republiški zbor smatra, da je določba 63. f člena utemeljena z določbami 
28. člena zakona o osnovni šoli, ki vam je znan in zoper katerega ni bilo pri- 
govorov. 

Ze doslej je zakon o osnovni šoli določal, da je pouk o osnovni šoli orga- 
niziran tako, da poučuje v prvih štirih razredih praviloma vse predmete en 
učitelj, v višjih razredih pa poučujejo posamezne predmete oziroma skupine 
predmetov učitelji, usposobljeni za predmetni pouk. Iz navedenega sledi povsem 
logični zaključek, da mora biti razredni pouk na vsaki šoli organiziran tako', 
da uči en učitelj en oddelek, in kolikor je na šoli razrednih oddelkov, toliko 
mora biti tudi razrednih učiteljev. Učitelj prevzema ves pouk oddelka in za- 
tegadelj mu ni mogoče zmanjševati ali zvečati učne obveznosti. To' pomeni, da 
je zakon že doslej določal učno obveznost razrednih učiteljev in jo sedaj do- 
ločba 63. f člena predloga zakona samo precizira v tem smislu, da znaša učna 
obveznost razrednih učiteljev toliko ur, kolikor jih določa predmetnik. 

Odbor je s strokovne plati preveril tudi zahtevo 28. člena zakona o osnovni 
šoli. Strokovnjaki zavoda za šolstvo menijo, da je še vedno utemeljena s peda- 
goškega in psihološkega vidika. Otrok v razvojni stopnji od 7.—10. leta starosti 
dojema obdaj ajočo stvarnost celostno in se učna snov posameznih predmetov 
povezuje. To delo najlaže opravlja en razredni učitelj, ki je za to delo ustrezno 
usposobljen. En učitelj tudi najlažje spremlja pogojene duševne in telesne 
zmogljivosti ter individualne sposobnosti učencev. Po 11. letu starosti pa so 
otroci že sposobni hitreje diferencirati pojave v družbi in prirodi in je spričo 
tega dopustno, da imajo v 5. razredu poleg razrednega učitelja še posebej 
predmetne učitelje za določene predmete. 28. člen zakona o osnovni šoli na 
splošno opredeljuje posebnosti v vsebini vzgojnih in izobraževalnih nalog 
posameznih razredov ter način njihovega izvajanja v prvih štirih in višjih 
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razredih, s tem ciljem, da se zagotovi čimbolj smotrno in učinkovito uresničen 
vanje vzgojnih in izobraževalnih smotrov osnovne šole kot celote. S tem pa je 
obenem nakazana tudi različnost v vsebini in metodi dela učiteljev v posa- 
meznih razredih. Podlaga za določitev učne obveznosti učiteljev razrednega 
pouka sta torej zlasti obseg in težavnost učne snovi v posameznih razredih, ki 
so jo zmožni sprejemati otroci na tej stopnji duševne in telesne razvitosti. 

Glede na to odbor pri določanju učne obveznosti razrednih učiteljev ni 
mogel izhajati s stališča vrednotenja učiteljevega dela in ga postaviti kot 
izhodišče. S tem, da izhajamo iz obsega in težavnosti učne snovi, ki so jo 
zmožni sprejemati otroci, ob upoštevanju določenih didaktičnih, psiholoških in 
drugih vidikov, pa je obenem zavarovan tudi ožji interes učiteljev, da niso 
obremenjeni z delom, katerega obseg bi presegel 42-urno delovno obveznost na 
teden. Slišati je bilo tudi prigovore, da tako postavljena in uzakonjena učna 
obveznost skupaj z drugim delom presega 42-urno delovno obveznost in da je večja 
od dognanih standardov v svetu. Da bi ugotovili upravičenost ali neupravičenost 
takih prigovorov, smo zaprosili zavod za šolstvo Slovenije, da nam posreduje 
podatke o ureditvi pouka v drugih državah. Dovolite, da nekatere teh preeitam: 

Bolgarija: učna obveznost učiteljev od 1.—4. razreda znaša 23—26 ur na 
teden; poučujejo vse predmete, ki jih določa predmetnik za razredni pouk. 
Učna obvezncst učiteljev od 5.—8. razreda je različna, za splošne predmete 22 ur, 
tehnične predmete 24, matematiko in jezik 18 ur. Nemška demokratična repu- 
blika: od 1.—4. razreda 28 ur na teden, učitelji od 5.—8. razreda 28 ur; učijo pa 
dva do tri predmete, učna obveznost učiteljev od 9.—12. razreda znaša 24 ur na 
teden. Poljska učna obveznost učiteljev znaša 26 ur, učiteljev z visoko izobrazbo 
21 do 23 ur. Romunija: učitelji od 1.—4. razreda 28 ur, od 5.—8. razreda 18 ur; 
učna obveznost učiteljev likovne, glasbene in telesne vzgoje je 20 ur. Čehoslova- 
ška: od 1.—5. razreda 26 ur na teden, od 6.-9. razreda 24 ur, učitelji poučujejo 
dva do tri predmete. Madžarska od 1.—4. razreda 25 ur .na teden, od 5.—8. raz- 
reda 22 do 24 ur. Zahodna Nemčija od 1.—4. razreda poučujejo po predmetniku 
22—28 ur tedensko, cd 5.—8. razreda 27 ur tedensko. Norveška: od 27—29 ur 
na teden. Avstrija: od 1.—4. razreda po predmetniku, od 5.—8. razreda 26 ur. 
Italija: od 1.—4. razreda po< predmetniku, od 5.—8. razreda 23—26 ur na teden. 

To je nekaj podatkov, ki jih je zavod v tem kratkem času lahko zbral iz 
uradnih publikacij. Ti podatki so naš odbor samo še bolj prepričali v utemeljeno 
zahtevo 28. in 63. f člena predloga zakona o osnovni šoli. Vidimo, da je takšna 
praksa ob večji učni obveznosti učiteljev v poprečju tudi v drugih državah. 
Za mnoge od teh držav običajno trdimo, da imajo šolstvo urejeno-, in menim, 
da zanje v materialnem in kadrovskem pogledu ne bi bil problem prenesti 
predmetni pouk v nižje razrede, če bi seveda bilo to utemeljeno. Zahteva za 
enako učno obveznost vseh učiteljev je bila v tem zboru utemeljevana z enot- 
nostjo osnovne šole. 

Glede tega je naše mnenje naslednje: Enotnost osnovne šole, kot je bila 
zasnovana z reformo osnovnega šolstva, pomeni predvsem tO', da je šolanje 
obvezno za vse otroke v starosti od 7.—15. leta. Na vseh osnovnih šolah naj 
poučujejo učitelji z enako ustrezno izobrazbo in po istem učnem načrtu ter 
predmetniku, da bi imeli vsi otroci po končanem osemletnem, šolanju glede 
na svoja nagnjenja in sposobnosti enake možnosti za nadaljnje šolanje oziroma 
za zaposlitev. Tako zasnovana enotnost pa nujno zahteva, da imajo vse osnovne 
šole vsaj približno enake materialne in kadrovske pogoje, kar pa danes še ni 
povsod uresničeno. Izenačevanju delovnih pogojev šol je bila doslej posvečena 
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premajhna pozornost. Zlasti vaš zbor je pogosto postavljal to zahtevo, ki jo je 
v celoti vedno- podpiral tudi odbor za presveto in kulturo republiškega zbora. 
Ta zahteva je prišla zlasti do izraza ob sprejemanju zakona o izobraževalnih 
skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki 
Sloveniji. Na področju osnovnega šolstva je ena izmed temeljnih nalog vseh 
družbeno-političnih in izobraževalnih skupnosti, čimprejšnja uskladitev ma- 
terialnih in kadrovskih pogojev osnovnih šol na vsem območju Slovenije. 

Precej besedi je bilo v razpravah posvečenih vprašanju, ali preti nevarnost 
večjega uveljavljanja predmetnega pouka tudi na nižji stopnji. 

Naš zbor sodi, da bi v današnjih pogojih našega šolstva 22-urna učna ob- 
veznost . razrednih učiteljev zakonito odpirala te procese, ki pa ne bi koristili 
namenom enotne šole. V Prosvetnem delavcu je bilo letos aprila razpisanih 41 
delovnih mest za glasbeni pouk, 40 za telesno vzgojo, 25 za likovni pouk. Če 
z zakonom odpremo možnost, da poučujejo predmetni učitelji tudi v nižjih 
razredih, bomo s tem nehote še bolj povečali povpraševanje po teh učiteljih. 
Takšna usmeritev nosi v sebi nevarnost, da se bodo v teh predmetnih skupinah 
še bolj zaostrila neskladja med mestom in podeželjem, čeprav so poslanci tega 
zbora že tolikokrat opozarjali, da je treba te razlike čimprej odpraviti. Znano 
je, da imajo prav šole na podeželju težave, kako naj si pridobijo učitelje tudi 
za te predmete. Na drugi strani pa nam mora biti jasno, da bodo nudile za- 
poslitev učiteljem predmetnega pouka v nižjih razredih zlasti tiste šole, ki so 
materialno bolj oskrbovane. Predmetni učitelji — novinci bodo raje iskali 
zaposlitve v večjih centrih. Ni nobenih zagotovil, da se takšne težnje ne bi 
postopoma razširile tudi na druge predmete. 

Če bi sprejeli stališče, da, cd vseh učiteljev ne moremo zahtevati talenta 
za glasbo, likovno in telesno vzgojo, potem se takoj moramo vprašati, kakšno 
funkcijo imajo ti predmeti v nižjih razredih. Ali sta zahtevnost in obseg učne 
snovi iz teh predmetov res tolikšni, da more zagotoviti pouk le učitelj s ta- 
lentom in ustrezalo višjo izobrazbo. Osebno se bojim, da nekoliko pretiravamo 
ali poveličujemo zahteve tako do učiteljev kot do otrok. 

Naš zbor meni, da bi morah v tem obdobju voditi takšno usmerjevalno 
kadrovsko politiko, da bi v celoti in na vseh osnovnih šolah in čimprej uspo- 
sobili učitelje predmetnega pouka za potrebe višjih razredov. Sedaj je še naj- 
manj primeren čas razpravljati o tem, da bi bilo za otroke koristno, da bi jih 
tudi v nižjih razredih poučevali predmetni učitelji. 

Pri obravnavi tega vprašanja smo izrecno^ naglasih, da je potrebno v praksi 
izvzeti primere, ko razredni učitelji zaradi starosti, bolehnosti ali drugih ob- 
jektivnih vzrokov ne bi mogli več dovolj kvalitetno učiti določenih specifičnih 
predmetov. Takšne izjeme nadomeščanja, ki so izključno v korist otrok, so bile 
že doslej in jih bo življenje terjalo tudi v prihodnje. Ne bi pa bilo prav, da bi 
izjeme spreminjali v pravilo z zakonsko določbo, ki presega bistveno dalj in 
spreminja zasnovo razrednega pouka, kakršna ni uveljavljena samo pri nas, 
temveč tudi v večini evropskih držav. 

2e iz doslej povedanega izhaja, da predlog zakona ne ureja nagrajevanje 
učiteljevega dela, temveč le podrobneje ureja principe pedagoškega dela z 
učenci v vzgojnoizobraževalnem procesu. In prav v tem je temeljni vzrok ne- 
sporazuma med našima zboroma. Zato želim ponovno poudariti, da predložena 
zakonska določila nimajo namena, niti morejo urejevati vrednotenja in konkret- 
nega nagrajevanja prosvetnih delavcev. Za reševanje tega problema bomo imeli 
ne le možnost, temveč tudi odgovornost, da ustvarjalno sodelujemo pri spre- 
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jemanju aktov, ki nam jih bo predložila izobraževalna skupnost in ki bedo 
urejevali to materijo. O njih je tovariš Zaje danes že nekaj govoril. 

K amandmaju 1. odst. novega 88 a člena naj povem tole: Nesporno je, da je 
amandma del tistih prizadevanj v naši družbi, ki stremijo k čimprejšnjemu 
izboljšanju izobrazbene strukture delavcev na vseh področjih družbenega dela 
in snovanja. O njih je bilo v zadnjem času nemalo razprav na vseh ravneh naše 
družbe. Kažejo se že tudi pozitivni procesi, ki so jih te razprave, pa tudi ukrepi 
spodbudili. Naša skupščina in njeni posamezni organi so bili aktivno vključeni 
v razčiščevanje te problematike. Ker imamo problem neustrezno oziroma po- 
manjkljive izobrazbe na vseh ravneh šolskega sistema, je bilo v vseh dosedanjih 
aktih skuipščine sprejeto stališče, da je potrebno na vseh ravneh vztrajati na 
zahtevani ustrezni izobrazbi s tem, da se prosvetnim delavcem, ki delajo že 
vrsto let na šolah in nimajo ustrezne izobrazbe, določi rok, v katerem so dolžni 
pridobiti ustrezno izobrazbo. 

To stališče je bilo doslej sprejeto v skupščinskih aktih za vse prizadete 
srednješolske, višješolske in visokošolske učitelje in ga s tem zakonom uveljav- 
ljamo tudi za osnovnošolske učitelje. Poostreni kriteriji, kot jih zahteva vaš 
amandma za učitelje osnovnih šol, uvajajo nov administrativni element. Dolžan 
sem vam povedati, da je republiški zbor zavrnil amandma z neznatno večino, 
za razliko od prvega, ki ga je zavrnil z znatno' večino. Ce ga je kljub temu 
zavrnil, so ga k tej odločitvi vodili predvsem naslednji razlogi: 

Prvič, ne vidimo dovolj razlogov, zakaj naj bi eno' skupino prosvetnih de- 
lavcev, to je osnovnošolske učitelje, naša zakonodaja obravnavala drugače kot 
srednje, višje in visokošolske učitelje, kar zadeva zahteve glede izobrazbe. 

Drugič, hitro uresničevanje obveznega osemletnega šolanja ob sočasno ne- 
zagotovljenih materialnih in kadrovskih pogojih je osnovni vzrok problemov, 
s katerimi se srečujemo1. Ne bi bilo pošteno, če bi bili danes razglasili za glav- 
nega krivca ekstenzivnosti v našem šolstvu tiste prosvetne delavce, ki so po 
službeni dolžnosti zapustili delovna mesta, za katera so bili usposobljeni in 
morali iti poučevat predmetni pouk. Ne razpolagamo z nikakršno' celovito 
oceno-, ki bi nam povedala, da so samo ti kadri vir slabe kvalitete dela v naših 
šolah, čeprav hipotetično lahko predpostavljamo, da se pomanjkljiva izobrazba 
odraža v pedagoškem procesu negativno'. 

Tretjič, od 1800 učiteljev, kolikor jih nima ustrezne predmetne stopnje 
izobrazbe, jih po zagotovilu, danem na našem zboru, 1300 redno študira in se 
približuje diplomi. Ta podatek izpričuje resno zavzetost in delo večine priza- 
detih. To ne pomeni, da pa 400 učiteljev, ki ne kažejo zanimanja za študij, ni 
problem, ki mu ne bi bilo treba posvetiti potrebno pozornost. Se več, pri nas 
je prevladovalo enotno mišljenje, da tistim učiteljem, ki kažejo neresen odnos 
do dela in lastne izobrazbe, in zaradi katerih trpi znanje otrok in celotna ka- 
kovost pouka, ne bi mogli nuditi niti tri- niti petletnega roka, temveč da mora 
najti naša družba in njeni samoupravni organi sredstva, da take učitelje takoj 
izločimo. 

Smatramo za neutemeljene vse tiste razlage, ki nas želijo prepričati, da so 
naši šolski kolektivi nadzorne službe in organi presvete nemočni tudi v prime- 
rih, ko je ugotovljeno, da učitelji delajo neustrezno ali četo škodujejo. Naša 
dosedanja zakonodaja to omogoča, vendar ,se vprašajmo', koliko smo se je 
posluževali. 

Tovarišice in tovariši, to so bili osnovni motivi, zaradi katerih republiški 
zbor ni sprejel amandmaja. Kar zadeva osnovni smoter naših prizadevanj, da 
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bi se v naših šolah čimbolj izboljšala kakovost izobraževanja, naša zbora go- 
tovo nimata različnih stališč. Pri ukrepih za dosego tega cilja pa menim, da 
bi morali imeti pred očmi dve stvari: 

Prvič, kljub naši izredni kritičnosti, ki nam je sedaj nujno potrebna, ne bi 
smeli prezreti tudi uspehov, ki so bili doseženi na področju osnovnega šolstva. 

Drugič, kolikor smo bili doslej pri reševanju nekaterih vprašanj preveč po- 
pustljivi ali romantično zasanjani v prehitevanju stvarnih možnosti, bi zaradi 
tega ne bila upravičena težnja, da je mogoče nekatere iz preteklosti nakopičene 
težave in pomanjkljivosti takoj odpraviti. 

V imenu republiškega zbora vas prosim, da ponovno presodite sporna 
amandmaja, upoštevate njune argumente in prispevate k čimprejšnji uveljavitvi 
predloga zakona. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Zeli besedo predstavnik izvršnega 
sveta? (Kasneje!) Dobro, potem začenjam razpravo. K razpravi se je prijavil 
poslanec Karel Puš. 

Karel Puš: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Dovo- 
lite, da ob ponovni razpravi o spremebah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
povem nekaj misli. 

Novi 63 f člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
določa razrednim učiteljem toliko ur na teden, kolikor jih določi predmetnik, 
vendar ne več kot 24 ur. Učna obveznost predmetnih učiteljev pa je 22 ur. 
Prosvetno-kulturni zbor je sprejel amandma, ki ga je republiški zbor zavrnil. 
Ob vsem tem se moramo zavedati, da sprejemamo zakonsko določilo, ki bo 
imelo določene posledice. Prav gotovo bi bile te negativne, če bi že zakon raz- 
vrednotil delo razrednega učitelja. Prav to pa čutijo razredni učitelji. 

V osnovni šoli je ves pouk posebnega družbenega pomena. Nobena stopnja 
pouka ni več ah manj vredna. Torej ne smemo razvrednotiti dela na nižji stop- 
nji. Razredni in predmetni učitelj morata učence usposobiti tako, da bodo lahko 
nadaljevali šolanje na višji stopnji in se enakovredno vključili v delo in življenje. 
Pri tem imata oba, učitelj na razredni in učitelj na predmetni stopnji, enake od- 
vomosti in po pomenu enako delo vzgajati in poučevati. Razredni učitelj mora 
dati učencem vsa osnovna znanja, mora jih opismeniti, seznaniti jih mora z 
družbo in naravo, naučiti jih mora osnove matematike, z njimi mora premostiti 
težak prehod iz doma v šolo, vključiti jih mora v skupnost in kolektivno delo, 
s številnimi ponavljanji in utrjevanji učne snovi mora usposobiti učence, da 
bodo uspešno sledili predmetnemu pouku. Težko bi potem rekli, da je delo 
učitelja na predmetni stopnji težje in zahtevnejše, na razredni stopnji pa manj 
zahtevno. 

V prvih štirih razredih osnovne šole poučuje vse predmete en učitelj. Za 
vse te predmete se mora posebej pripravljati. Res, snovno jih običajno obvlada! 
Kje pa so vse druge priprave za pouk. Za vse to njegovo delo mu določamo z za- 
konom dve do štiri ure na teden več pouka kot njegovemu kolegu na predmetni 
stopnji. Ali ne bo upravičen trditi, da je njegovo delo vredno manj. Da, pred- 
metni učitelji in profesorji imajo višjo in visoko izobrazbo in zategadelj do- 
bivajo tudi višje osebne prejemke že po osnovi. Vendar pa opravljajo delo, ki 
za družbo pomeni enako kot delo razrednega učitelja. 

Pri učni obveznosti predmetnih in razrednih učiteljev kot jo predlaga 
novi 63 f člen se bo postavil nov problem. 
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Na razredni stopnji poučujejo in bodo poučevali učitelji, ki so- končali 
študij razrednega pouka na pedagoški akademiji. Ali ne bo- prevelika krivica, 
če bi tem učiteljem z zakonom določili za pouk v četrtem razredu dve do štiri 
ure tedensko več kot njihovim kolegom na predmetni stopnji? Ali bodo ti 
učitelji hoteli prevzeti pouk v prvih štirih razredih, če bodo morali poučevati 
za enake mesečne prejemke dve do štiri ure na teden več. Predlagatelj opira 
svoj predlog na zahteve pouka na nižji stopnji, ker naj praviloma poučuje vse 
predmete en učitelj. Niso proti temu, da bi poučevali 24 ali 26 ur, saj se dobro 
zavedajo svoje dolžnosti, ki so jo prevzeli s poklicem učitelja. So pa odločno 
proti temu, da bi krivično vrednotili njihovo delo. Če bo- zakon določal raz- 
rednim učiteljem 24 ali 26 ur na teden, 22 ur pa predmetnim učiteljem, tudi 
izobraževalne skupnosti in posamezne šole ne bodo imele trdne podlage za 
sestavo svojih pravilnikov in meril, o učni obveznosti učiteljev na isti šoli, in 
o osebnih dohodkih. In navsezadnje, večina šol je imela že doslej določeno 
22-urno obveznost za vse učitelje, ker tega vprašanja doslej zakon o osnovni šoli 
ni urejal. Ali ne bi bilo krivično določiti delavcu brez kvalifikacije 48-urni 
delovni tednik, visoko* kvalificiranemu delavcu pa 42. Se vam ne zdi, da nekaj 
podobnega določa tudi novi 63 f člen. Morda ne bi bilo napak, če bi o tem 
vprašanju povedali svoje mnenje tudi učitelji, saj so le ti najbolj prizadeti. 
Posebno pozornost pa moramo ob sprejemanju novega zakonskega določila 
posvetiti učiteljem na vasi, ki so tam največkrat duše vsega prosvetnega dela. 
Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Avgust Gojkovič. 

Avgust Gojkovič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! K predlogu odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, ki ute- 
meljuje zavrnitev amandmaja prosvetno-kulturnega zbora in k predlogu odbora 
prcsvetno-kul turnega zbora, ki tudi predlaga našemu zboru, naj odstopi od 
amandmajev, želim povedati naslednje. 

Od vseh amandmajev lahko- odstopimo brez večje škode razen od amandmaja 
k 63 f členu, ki ureja učno obveznost učiteljev osnovne šole. Odstop od tega 
amandmaja je po mojem mnenju nesprejemljiv iz naslednjih razlogov. Odbor 
republiškega zbora utemeljuje učno obveznost z zavarovanjem pouka, češ da 
mora biti za učitelja razrednega pouka obveznost tolikšna, kolikršen je pred- 
metnik. Ta trditev je dvakrat kontradiktorna.! Prvič, vsi vemo, da je predmetnik 
prilagojen otrokovi zmogljivosti, in zato to ne more biti merilo za oceno uči- 
teljevega dela, in drugič, predlagatelj zakona poruši svojo trditev o zavarovanju 
poiika z omejitvijo, da sme znašati učna obveznost razrednih učiteljev največ 
24 ur na teden, čeprav ima že četrti razred 26 učnih ur na teden, peti razred 
pa 29 ur na teden. Kdo bo sedaj v četrtem razredu za 2 uri in v petem razredu 
za pet ur zavaroval pouk. Zavarovan bi bil le v primeru, če bi zakon določil, 
da je razredni učitelj dolžan učiti toliko učnih ur, kolikor jih določa predmetnik 
ne glede na učno obveznost. 

Učna obveznost se ne more istovetiti z zavarovanjem pouka. Učna obveznost 
je bila, je danes in bo vedno vrednotenje učiteljevega dela. Zakaj vse drugo 
učiteljevo delo izhaja iz pouka, se vrača v pouk in dokazuje uspehe s poukom. 
Kolikor je meni znano, je to tudi trditev pedagoške znanosti. Menim, da predla- 
gatelj zakona pri določanju učne obveznosti ni izhajal iz pedagoške prakse. 
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Vsa naša dosedanja razprava v prosvetno-kulturnem zboru o tem zakonu 
še zdaleč ne more odtehtati šestletne razprave o učni obveznosti, ki smo jo 
vodili vse cd leta 1960 dalje, ko> je zakon vnesel v šolo samoupravljanje in de- 
litev dohodka. Praksa pa je, vsi vemo, prešla že vse tendence po različni učni 
obveznosti in s težavami uveljavila enotno učno obveznost za vse učitelje 
osnovne šole. Priznam, da je to lahko izhodišče za študijsko obdelavo tega 
težkega vprašanja o učni obveznosti osnovnošolskega učitelja. Odbor repu- 
bliškega zbora utemeljuje svoje stališče, da pri določanju učne obveznosti ne 
gre za enotnost osnovne šole. Pravi, da je enotnost osnovne šole v enotnem 
predmetniku. Ce bi to> bilo res, potem bi bili lahko šolsko reformo' smešno 
hitro rešili z administrativnim aktom, to je enotnim predmetnikom. Toda eno- 
ten predmetnik rešuje samo del tega vprašanja. V pedagoški praksi je bilo 
treba ustvariti še enotno dušo iz učiteljev realke in osnovne šole. To pedagoško 
delo pa je bilo- in je še proces, ki ga ni mogoče rešiti z administrativnim aktom, 
lahko pa ga s tem administrativnim aktom zavremo. Pri določanju učne ob- 
veznosti v osnovni šoli moramo imeti pred očmi, da bosta imela v prihodnje 
učitelj nižje in učitelj višje stopnje enako izobrazbo. Višjo' izobrazbo zato, ker 
učiteljišč ni več. Zakon sprejemamo za naprej in ne za nazaj. O vrednosti uči- 
teljevega dela na osnovni šoli glede na težavnost, kar bi naj vplivalo na učno 
obveznost, pa vendar ne moremo tako lahkotno neproučeno in nedognano do- 
ločati razlik, in naj mimogrede upoštevamo trditev, da je tako že nekoč bilo v 
zakonu o javnih uslužbencih, ki je v uradniškem in mezdnem odnosu določal 
obveznost glede na predmetnik. Upoštevamo naj še trditev, da s tem varujemo 
pouk, kar sploh ni res. Napravili bi le novo vrzel, ker bo učitelj v četrtem in 
petem razredu lahko učil samo 24 ur na teden. 

V praksi se bo to določilo uresničevalo takole: Razredniki tretjega, četrtega 
in petega razreda bedo imeli pri obračunu dve uri pouka na teden več kot 
drugi učitelji, oziroma drugi učitelji bodo imeli dve uri plačani kot naduri. 
Začel se bo večen prepir med učiteljskimi zbori in med učitelji, čigavo delo 
je težje in več vredno. 

Menim, da prosvetno-kulturni zbor tega določila ne bi mogel sprejeti. 
Dodajam še, da predlog zakona o osnovni šoli tudi nekaterih drugih zadev ne 
rešuje skladno z zakonom o srednjem šolstvu in predlogom zakona o posebnem 
šolstvu. Postavljam vprašanje o načinu imenovanja ravnatelja. Zakon o sred- 
njem šolstvu določa, da ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole v soglasju 
z ustanoviteljem. Zakon O' osnovni šoli o tem načinu imenovanja nič ne govori. 
To materijo ureja s splošnim zakonskim določilom, ki velja za vse direktorje. 
Še toliko bolj kot za srednje šole je upravičeno za osnovne šole, da daje ustano- 
vitelj soglasje k imenovanju ravnatelja, saj je družba za to šolstvo najbolj zain- 
teresirana. Na drugi strani pa ima zakon o osnovni šoli določilo, da imenuje 
ravnatelja osnovne šole, katere delovna skupnost šteje do pet članov, občinska 
skupščina sama. Za srednje šole to ne velja. Zakaj imamo takšne razlike? 

Delovna razmerja, razpisi, imenovanje in razrešitev ravnatelja in sploh 
upravljanje bi lahko bilo urejeno enako* za vse šole. Glede, na to, menim, 
kolikor ne bi mogli doseči sporazuma, da bi bito bolj smotrno odložiti predlog 
in ga v vseh navedenih pripombah uskladiti z drugimi zakoni. Hvala lepa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Dušan Cokl. 
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Dušan Cokl: Človek ima ob branju vseh teh členov zakonov oziroma 
njihovih osnutkov in predlogov kaj čudne vtise. Včasih ne veš ali gre zgolj za 
finančno reševanje nekega problema, ah za čisto načelno utemeljeno zadevo, 
ki s financami nima nobene zveze. 

Dotaknil se bom amandmaja, ki govori o učni obveznosti osnovnošolskega 
učitelja. O tem vprašanju se je na terenu precej razpravljalo. Razprave so bile 
kaj živahne in žoične. Končno ležita pred nami tudi dve obrazložitvi, ki sta jih 
sprejela ustrezna odbora. Oba sta amandmaja bolj ali manj odklonila, čeprav 
zadevata precejšnjo število učiteljev, če že ne kar vseh, in zato vsa stvar le 
ni tako enostavna. V obrazložitvi je sicer povedano, naj bi problem učne obvez- 
nosti do neke meje reševale temeljne izobraževalne skupnosti oziroma samo- 
upravni organi šol. Zadnja leta smo na takšne različne možnosti že kar navajeni, 
naj se dogovarja, presi, priporoča, in podobno. Menim, da bi morali imeti to 
zadevo urejene, enotno in z zakonom takole: 22-urno učno obveznost vseh uči- 
teljev na osnovni šoli bom skušal utemeljiti z naslednjim: 

Naša osnovna šola je vsekakor enotna od 1. do 8. razreda in se mi ne zdi 
prav, če bi jo danes trgali in ločili na nižjo, srednjo in višjo stopnjo, saj vzga- 
jamo in izobražujemo naš mladi rod celovito od začetka do konca in tu ne 
smemo delati razlik. Vsi od učitelja v prvem razredu pa do predmetnega 
učitelja, na primer likovnega pouka v osmem razredu smo enako odgovorni 
za uspeh vse šole. 

Drugič, glede na težave, napore in odgovornost vseh osnovnošolskih učiteljev 
je dokaj težko trditi, da je delo tu lažje, tam težje, tu odgovornejše, tam 
manj odgovorno, tu zahtevnejše, tam manj zahtevno itd. Tu moramo biti precej 
previdni. Ne vem, če bi se lahko kar tako sprijaznili s trditvijo, da je delo 
elementarke lažje kot pa delo predmetnega učitelja tehničnega pouka ali 
glasbe ali pa tudi zgodovine v nekem višjem razredu. Ne vem, če je delo 
učitelja 4. razreda, kjer je le-ta popolnoma sam z vsemi predmeti, z vsemi 
šolskimi in domačimi nalogami, tu in tam res lažje ali pa težje kot pa recimo 
delo predmetnega učitelja za telesno vzgojo na višji stopnji. Mislim, da ima 
vsak svoje težave in odgovornosti. Tu ne moremo in smemo kar tako ločiti 
učitelja od učitelja. 

Tretjič, predmetni učitelji se od razrednih učiteljev že tako ločijo po 
višini osebnega dohodka. Tako bi bil razredni učitelj z višjo učno obveznostjo 
postavljen kar za dve stopnici nižje. 

Četrtič, kako bi upravičevali 24-urno učno obveznost učiteljev 4. razreda, 
ko bi pa recimo ta imel pedagoško akademijo za razredni pouk. Vemo, da 
bi lahko uredila ta problem temeljna izobraževalna skupnost in samoupravni 
organi, vprašanje pa je, če bodo samoupravni organi imeli dovolj denarja. 

Petič, učna ura bi bila pri 22, 24, 26 ali celo 29-urni učni obveznosti 
na teden tudi kaj različno vredna. Ure v 1. razredu bi bile največ vredne, ure 
v 4. ali pa v 5. razredu pa najmanj. Ali bo potem kdo še hotel učiti v nižjih 
ali višjih ali pa v srednjih razredih? Ne smemo-, tovariši in tovarišice, misliti 
na to, da je kadra danes vedno več ali da ga bomo zato manj nagrajevali 
oziroma bolj obremenjevali z urami. 

Šestič, če bo nastal ob sprejemu tega zakona samo finančni problem, to 
ne bo tako hudo, vsaj za nas ne, ki smo finančnih težav že navajeni. Huje 
bo, ko bo zaradi tega nastal politični problem, ki ga bodo seveda upravičeno 
po svoje komentirali prizadeti, zopet na račun vedno »boljšh« pogojev v našem 
šolstvu. 
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Sedmič, upoštevati moramo, da je na nižji stopnji večina kadra ženskega 
spola; mislim, da je razmerje že kar 8 do 10 proti 20 v korist žensk. Ali naj 
sedaj naše tovarišice, ki niso samo učiteljice, temveč žal še vedno tudi gospo- 
dinje, žene, matere in v nemalo primerih tudi izvenšolske družbene delavke, 
občutijo, da smo jih zopet nečesa osvobodili. Ce se seveda nadura plača, je s 
tem ne razbremenimo-, pač pa jo- za večjo delo samo bolje plačamo. Delo nad 
22 ur naj bi se honoriralo. Ali se ne bo razmerje, ki je že sedaj do neke mere 
nepedagoško, ker bi morali namreč v nižjih razredih tudi moški nositi enako 
breme odgovornosti, saj naj bi naša vzgoja in izobraževanje bilo obojestransko, 
na tak način še poslabšalo'. 

Še nekaj besed o roku, v katerem naj si učitelj pridobi ustrezno izobrazbo. 
Ob tem zadevamo na hude težave, ki jih lahko mirno imenujemo že kar heroj- 
ske. Zamislite se samo v življenje in delo učitelja ah učiteljice, ki izredno 
študira na pedagoški akademiji. Uči ves dan, dela izven šole, skoraj vse 
sobote in nedelje se redno udeležuje predavanj, zamujen pouk mora seveda 
nadomestiti, vožnjo od doma pa do pedagoške akademije in nazaj in prehrano 
ter stanovanje mora seveda plačati sama iz svojih že dovolj skromnih sredstev. 
Pri tem pa pridno študira in dokaj redno polaga izpite, kar je pohvale vredno 
delo-, vprašanje je le, kdo in kdaj bo takemu učitelju povrnil vsaj materialne 
stroške in v mnogih primerih tudi zdravje. Nekatere občine, včasih tudi temeljne 
izobraževalne skupnosti tem tovarišicam oziroma tovarišem povrnejo del stro- 
škov, nekatere pa ne. Ah ne bi bilo prav, če bi tudi o tem kaj razmišljali? 
Podpiram zato predlog, da se zavrne amandma k 88 a) členu. 

Tovarišice in tovariši, prav dobro razumemo vso odgovornost, ki jo imamo 
za izvajanje gospodarske reforme. Ker pa je bilo šolstvo do sedaj ponekod 
precej mačehovsko obravnavano, mislim, da bi ne bilo prav, če bi sedaj še 
bolj prizadeli učitelja predvsem na nižji stopnji, ki je, verjemite mi, kljub 
vsemu še vedno idealist, ki še vedno ustvarja silno važne dobrine, pa čeprav je 
njegovo delo- v primerjavi z nekaterimi drugimi poklici tu in tam tako zelo 
niziko ovrednoteno. 

Predsednik Miloš Po-ljanšek: Besedo ima poslanec Štefan Troj ar. 

Štefan Tro-jar: V zvezi z 63. f) členom se strinjam z utemeljitvami 
govornikov pred menoj. Ne bi ponavljal izrečenih misli, ker menim, da so 
utemeljene. Opozoril bi samo še na en problem. V ugovoru republiškega zbora 
je rečeno, da je mogoče v okvir 42-urne obveznosti učiteljem pravično in 
smotrno odrediti delo. Toda poglejmo si tako imenovano drugo delo, ki sodi 
v okvir delovne obveznosti. Ugotovimo lahko-, da morajo večino v 63. g) členu 
naštetih poslov opraviti vsi učitelji. Nekatere cd teh dejavnosti, na primer 
mentorstvo pri prostovoljnih krožkih, delo s skupnostjo učenoev, pa še celo 
bolj zadenejo učitelje 3. in 4. razreda kot pa učitelje 1. in 2. razreda. Prav 
tako si težko predstavljam, da bi znali knjižnice, kabinete itd. voditi učitelji 
1. oziroma 2. razreda. Sploh pa je na večjih zavodih teh učiteljev več. 

Torej je predlagano razporeditev dela težlko uresničiti in mislim, da bi 
takšno tolmačenje privedlo do prevelikih razlik v obveznostih učiteljev razred- 
nega in predmetnega pouka. Medtem ko bi bila za predmetne učitelje norma 
praktično 20 ur, bi postala za razredne kar 26 ur. Prav tako s-e ne morem 
strinjati, da bi cstali pri stari formulaciji, ker bi rešitev tega vprašanja prek 
republiške izobraževalne skupnosti zavlačevali v nedogled. Zato menim, da 
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je amandma, ki sta ga predlagala tovariša Karlin in Feldin, najboljša rešitev, 
da se učna obveznost nad 22 urami posebej nagrajuje. Tako se bo v polni 
meri uveljavljalo upravičeno načelo nagrajevanja po delu. S tem pa seveda ne 
zanikam potrebe, da bi v bodoče bilo potrebno bolj analizirati sam obseg 
delovne obveznosti in možnosti merjenja kvalitete dela. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Leopold Kejžar. 

Leopold Kejžar: K razpravi o 63. f členu predloga zakona bi rad 
prispeval samo nekatere ugotovitve. Prvič, mislim, da smo že zadnjič pa tudi 
danes iz izvajanja predstavnika republiške izobraževalne skupnosti doumeli, da 
določitev učne obveznosti nima materialnih posledic, oziroma ne vpliva na 
nagrajevanje. To se pravi, materialno vrednotenje dela je prepuščeno delovnim 
kolektivom in naj ga uredijo po svoji presoji. To se pravi, da ne more držati 
stališče, da pomeni sporna zakonska določba razvrednotenje dela razrednih 
učiteljev. Dalo bi se nasprotno pogovarjati o čem drugem. 

"Vrednotenje dela oziroma nagrajevanje je v celoti prepuščeno delovnim 
kolektivom samim in je odvisno od njihovih odločitev. Drugo, kar bi rad 
povedal, pa je, da me nekoliko preseneča vsebina nekaterih razprav glede na 
sestav našega zbora. Ali so te razprave ugotovitve znanosti. 

Ne bi se opredeljeval za ali proti, ker nisem znanstvenik, pedagog. Morda 
imajo tovariši, ki so zagovarjali amandma nasprotne, drugačne argumente, 
vendar teh nismo slišali. Upam, da ne bomo postavili na laž zavoda za šolstvo 
in drugih pedagoških strokovnjakov, ki so sodelovali pri sestavi te zakonske 
določbe. 

Predlog je postavljen na podlagi ugotovitev znanosti. Dobro, lahko izrazimo 
pomislek, da nam predložena rešitev ni všeč, da vnaša določene nega+ivne 
elemente, ali kaj podobnega. Samo mi se moramo opredeliti glede tega, ali 
smo za stališča, ki jih predlaga znanost ali nismo zanje. Pri tem gre za nekaj 
podrobnega kot če bi poslanci v gospodarskem zboru v svoji razpravi zr vestno 
prezrli stališče npr. ekonomske fakultete. Mislim, da prek tega ne moremo 
iti, zlasti še, če se spomnim, da so bili uvodoma obrazloženi določeni argumenti 
in da polemike s proti argumenti ni bilo oziroma ni bilo odgovorjeno na 
postavljene trditve. 

Na koncu imam še eno pripombo. Pravzaprav si ne predstavljam natanko, 
kaj se bo spremenilo' v slovenskih šolah, če bo amandma sprejet. 

Na veliki večini šol bodo učitelji učili tako kot doslej, ker novih učiteljev, 
ki bi mogli spremeniti zasedbo v tretjem in četrtem razredu za dve uri, še dalj 
časa ne bomo imeli. To se pravi, da bomo imeli tudi v prihodnje določen 
obseg nadurnega dela, ki ga tudi zdaj nihče ne brani. Nihče ne brani delovnim 
kolektivom, da ne bi smeli učiteljev tretjih in četrtih razredov ustrezno nagra- 
diti. Vendar pa glede na znanstveno argumentirana stališča republiškega zbora, 
brez posebnih proti argumentov in zgolj na podlagi čustvenega odnosa, ne bi 
smeli zavrniti zakona in s tem sprožiti nov postopek, s katerim bi odložili 
izvajanje vseh drugih določb zakona, ki so ustrezne. 

To še zlasti, ker je bilo v stališčih našega stalnega odbora jasno povedano, 
da je učna obveznost eno od več vprašanj na področju osnovnega šolstva, ki 
so še nerešena in so potrebna natančnejšega proučevanja, tako tudi o amand- 
maju ni mogoče trditi, da je najboljša rešitev. Verjetno bi bilo zelo tvegano 
trditi, da je enotnost, izražena v številki 22, sama po sebi najustreznejša rešitev. 
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Mislim, da je treba natančnejše proučevanje te določbe prepustiti strokovnim 
organom. , 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec inž. Viktor 
Turnšek. 

Inž. Viktor Turnšek: V argumentaciji za amandma me je čudilo 
vprašanje, ki se ga nibče ni dotaknil, kaj je pravzaprav delovna obveznost 
učitelja. Doslej je veljal za vse 48-urni teden, zdaj pa se postopno uvaja 
42-urni teden. 

Mislim, da moramo v tej razpravi upoštevati 42-urni teden. V ta čas 
se všteva učna obveznost in še tudi dodatno delo, ki ga ima tako razredni 
učitelj kot tudi seveda predmetni učitelj. Lahko bi razpravljali o tem, ali je 
dodatna obveznost razrednega učitelja prav tolikšna kot predmetnega učitelja. 
Posebno so me prepričali tu navedeni podatki o učni obveznosti v drugih 
državah in sicer, da gre dejansko pravzaprav le za enotno stališče. V današnji 
situaciji, ko preurejamo celotno šolstvo, amandma ni sprejemljiv, saj sočasno 
za njegovo izvajanje niso zagotovljena potrebna sredstva. 

Reči pa je treba, da bi ne smeli vnaprej postavljati nasprotij med razred- 
nimi in predmetnimi učitelji. Ce uči predmetni učitelj dve ali celo do pet 
ur manj, pomeni to, da cd njega zahtevamo, da opravlja še drugo delo. Tu je 
tudi priložnost za razprave o kakovosti dela enih in drugih. Zato me zelo 
čudi argumentacija o vrednosti dela razrednega učitelja. Ne podcenjujem 
enega ali drugega poklica. Tako kot se govori o učiteljskem poklicu, se lahko 
govori najbrž o vsakem poklicu, in mislim, da je vsak poklic in vsako delovno 
mesto v naši družbi enako vredno', enako ocenjeno in enako- potrebno. Pri 
zadevi, o kateri danes razpravljamo', ne gre za ocenjevanje vrednosti delovnega 
mesta; po mojem mnenju gre za to, kako bi izboljšali kakovost dela. Zato se 
mi zdi, da bi lahko oba amandmaja zavrnili. Jaz bom glasoval proti. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanka dr. Aleksandra 
Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Spoštovane tovarišice in tovariši 
poslanci. V svoji razpravi bi rada izhajala iz realne situacije, v kateri se danes 
v zvezi z zakonom nahajamo. Morda me pri vsej tej zadevi nekoliko moti tudi 
to, da sta sporna dva amandmaja, da pa so se vsi predgovorniki omejili 
izključno na enega. 

Glede vprašanja učne obveznosti menim, da je vztrajanje v sedanji situaciji 
pri določeni učni obveznosti postalo precej absurdno-, kajti prav v zadnjem 
času se je položaj bistveno spremenil z dvema osnovnima usmeritvama. 

Prvo usmeritev so dale teze za enotno financiranje izobraževanja in vzgoje. 
Te ne jemljemo kot podlago za financiranje učne obveznosti učitelja, temveč 
pedagoško uro. Na ta način dajemo torej možnost, da zavodi odmerijo učno 
obveznost in tudi vsa potrebna sredstva zanje v okviru realnih možnosti. 

Drugič, po moji presoji predstavlja z zakonom določena učna obveznost celo 
anahronizem. Morali bi izhajati iz delovne obveznosti, zlasti še zato, ker smo 
tik pred prehodom na nov delovni čas, in s tem prav gotovo tudi na spreme- 
njene delovne obveznosti učiteljev in vzgojiteljev. 
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Najbrž se bo morala šola temu prehodu dokaj elastično podrediti in bo 
morala najti drugačne norme za odmero delovne obveznosti. Marsikje bo učna 
obveznost posameznikov nižja, kot jo- predvideva zakon, ker bodo morali pre- 
vzeti nove dolžnosti v zvezi s celodnevnim bivanjem učencev v šolah. 

Torej ponavljam, da je kakršnokoli določanje učne obveznosti v zakonu 
anahronizem, ki ga bo morala naslednja redakcija zakona, o kateri govorimo, 
da bo že v prvi polovici prihodnjega leta, odpraviti. Omejiti se bomo morali na 
42-urno delovno obveznost učiteljev, če je to sploh treba izrecno poudarjati. 

Dovolite mi, da se pa dotaknem še drugega amandmaja in to- tembolj, 
ker sem bila njegov avtor. Polovica amandmaja je bila sprejeta v tem smislu, 
da so se 15-letne delovne izkušnje, ki naj bi bile nekakšen nadomestek za 
strokovno kvalifikacijo, podaljšale na 20 let. Menim, da je to podaljšanje delovne 
dobe pozitivno'. Drugi del amandmaja, da bi preverjali študij učiteljev, ki 
nimajo ustrezne izobrazbe, že po treh letih, pa je bil zavrnjen z utemeljitvami; 
ki smo jih slišali danes v razpravi. 

Tovariš Seliger je povedal, da se je republiški zbor pri glasovanju o tem 
amandmaju razdelil na polovico. Menim, da je tudi to dokaz, da dilema obstaja, 
ne glede na to-, da je naš zbor amandma sprejel. Približno 400 slušateljev, ki 
nimajo- ustrezne izobrazbe in doslej niso prav nič naredili, da bi si jo pridobili, 
je namreč prav gotovo razlog, da o- teh zadevah resno razmislimo. 

Zakon bo proces odstranjevanja teh učiteljev iz šol formalno za 5 let 
onemogočil. Seveda obstaja tu možnost prekinitve delovnega razmerja, o 
katerem je govoril tovariš Seliger. Vendar je malo učiteljev, ki bi delali tako 
hude prekrške ali pa jih skoraj ni, na podlagi katerih bi jih lahko formalno^ 
pravno odstranili z njihovih delovnih mest. Ostajajo kljub temu na delovnih 
mestih in nestrokovno poučujejo-. Kljub tej ugotovitvi pa le zastavljam vpra- 
šanje, ali je smotrno- še nadalje vztrajati na amandmajih. Če vztrajamo, potem 
je potreben usklajevalen postopek. Če pogledamo poslovnik, lahko hitro ugo- 
tovimo, da je to zelo zapletena in dolgotrajna zadeva. 

Z amandmajem smo skušali skrajšati dobo, v kateri naj si neustrezno kva- 
lificirani učitelji pridobe ustrezno izobrazbo, da še lahko poučujejo. Amandma 
bi prizadel le tiste učitelje, ki študija ne bi vzeli resno. Ce bi se odločili za 
usklajevalni postopek, ki bi se utegnil za vleči za leto ali celo dve leti; če bi 
oba zbora trmastno vztrajala pri svojih trditvah, potem bi bila zmaga našega 
zbora pri tem amandmaju pirova zmaga. Medtem ko bi se mi prerekali, bi tekli 
dnevi in leta, in navsezadnje bi ugotovili, da smo se prepirali samo za formalno 
stvar. Razlika med zakonsko formulacijo in amandmajem bi namreč z dneva 
v dan kopnela. Zato je najboljša rešitev, da sprejmemo sporna člena v prvotnem 
besedilu. Kljub temu ipa želim povedati že tole. 

Obžalujemo lahko, da predlagatelj ni upošteval precej premišljenih in ute- 
meljenih pripomb, kar je bito tudi vzrok, da sta bila oba amandmaja odklonjena 
v republiškem zboru. To lahko obžalujemo tembolj zaradi dejstva, ker je 
sprejel republiški zbor zakon prej kot naš zbor, ki se je zategadelj omejil 
le na najbolj pomembne amandmaje. 

Menim, da bi iz. vse te razprave lahko- zaključili, da je o vsebinskih pro- 
blemih izobraževanja in vzgoje upravičen in dolžan razpravljati najprej pro- 
sv-etno-kulturni zbor in šele po-tem republiški zbor. Čeprav smo slišali, da je 
to samo formalnost, pa le priznajmo-, da je bil to pot naš zbor pri svojem d-elu 
nekoliko oviran. Usposobljenosti za razprave o- osnovnošolskih problemih najbrž 
našemu zboru ne bi bilo- mogoče odrekati. Hvala lepa. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec J,anez Karlin. 

Janez Karlin: Tovarišice in tovariši, ne bi želel ponavljati besed, ki so 
bile povedane o obeh amandmajih. Želel bi razpravljati predvsem o stališču 
tovarišice podpredsednice, naj sporna člena sprejmemo v predloženem bese- 
dilu, pa čeprav bodo lahko posamezna zakonska določila, med njimi tudi 
63. f) člen, veljala samo 6 mesecev. Ne razumem, zakaj sploh silimo s spreje- 
manjem zakona, če je treba vrsto določb spremeniti, dopolniti ali na novo 
postaviti. Popolnoma se strinjam, da bi v današnji situaciji bilo prav in upra- 
vičeno upoštevati 42-umo delovno obveznost, ker prosvetni delavci nimajo 
samo naloge poučevati, ampak morajo s tem v zvezi opravljati še druge naloge. 
Vendar kakor hitro zakon določi, da je učna obveznost razrednih učiteljev 
toliko ur, kolikor jih določa predmetnik oziroma največ 24 ur, predmetnih 
učiteljev pa 22 ur, bedo morale šole in tudi temeljne izobraževalne skupnosti 
te določbe spoštovati. Menim, da so trditve našega odbora bolj sprejemljive 
ko-t trditve odbora za prosveto in kulturo republiškega zbora, ker lahko vse 
s protiargumenti ovržemo. 

28. člen nikakor ne izključuje amandmaja, saj določa, da je pouk organi- 
ziran tako, da uči en razred en razredni učitelj. Amandma tega načela ne 
spreminja, ker dejansko ureja samo vrednotenje dela in priznanje spornih 
nadur, ki so doslej že bile plačane kot nadure. 

Drugo, kar me moti, je to, da se sklicujemo na zavod za šolstvo. Prosim, 
neuradno sem se pogovarjal z enim izmed najvišjih predstavnikov tega zavoda 
in mi je dejal tole: Takratni zavod za napredek šolstva je leta 1964 izdal 
pedagoške normative za delo osnovnih šol in jih pozneje ni spreminjal. To 
se pravi, da veljajo še sedaj. In prav v teh normativih je jasno in razumljivo 
napisano, da je učna obveznost za vse učitelje osnovnih šol 22 ur. Tudi takrat 
je bil zavod mnenja in se je to tudi izvajalo-, da poučuje vse predmete pravi- 
loma isti učitelj. Argument, ki ga lahko absolutno ovržemo, je pa ta, da izha- 
jamo iz celotnega dojemanja otrok. Mislim, da dandanašnji res ne moremo 
govoriti o tem, da otroka oblikuje samo šola. Oblikujejo ga še družina, so- 
sedstvo in vse izvenšolske dejavnosti, pri katerih se otrok ne srečuje samo 
z razrednim učiteljem, ampak s celo vrsto drugih tovarišic in tovarišev, ki 
prav tako delajo z njim, da ne govorim o raznih drugih sredstvih, ki vplivajo 
nanj izven pouka ali pa kjer dejansko živi in dela. Menim, da bi izjeme lahko 
bile, na primer, da učitelj ne zmore več učiti telovadbe iz zdravstvenih ali 
kakršnihkoli drugih razlogov. Zakon te izjeme nikjer ne omogoča! 

Prav tako je črtan amandma, da se razrednim učiteljem lahko zviša ali 
zniža število ur, kot to velja za predmetne učitelje. Sem mnenja, da ni simpa- 
tično sprejeti predpis, o katerem že sedaj govorimo, da ga bo treba kmalu 
spremeniti. Zakaj ne bi ves zakon ponovno proučili in ga šele nato stprejeli? 

K amandmajem je dal svoje mnenje tudi mariborski zavod za prosvetno- 
pedagoško službo-, in se z njim popolnoma strinja celo temeljna izobraževalna 
skupnost. Tam so stvarni! Kolikšna bo obveznost, toliko bo zaenkrat verjetno 
tudi sredstev, ker normativi niso zakon, zakon je le temelj, na podlagi katerega 
se lahko potem dela. 

Strinjam se prav tako tudi z amandmajem k 88. a členu, ker znanje vrste 
tovarišic in tovarišev, ki poučujejo predmetno, ne ustreza in je vprašanje, če 
ne bomo brez dopolnitve samo za pet let odložili problem. Dopolnitev je 
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morda neprijazna ali nesimpatična, vendar bo silila učitelje, da bodo opravljali 
izpite. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Tovarišice in tovariši poslanci! Čeprav 
se je še nekaj poslancev priglasilo k razpravi, menim da je potrebno, da tudi 
sam povem svoje mnenje o vprašanju, ki nas že nekaj časa angažira, ker se 
bojim, da bi prešlo v neke vrste ključen problem. Nisem pa prepričan, da je 
v tem trenutku to v resnici tako zelo pomembna zadeva, da bi se morali za 
njeno razrešitev angažirati v smeri, ki jo nakazuje razprava. 

Razpravljam predvsem iz praktičnega vidika današnje situacije, čeprav sem 
globoko prepričan, da ni dilema v soluciji za 22 oziroma za 24 ur učne obvez- 
nosti, marveč da je ozadje današnje razprave o- učni obveznosti v drugih 
rečeh, predvsem v družbenem in materialnem položaju našega učitelja in v 
kopici nerešenih strokovnih zadev. Zato sem dolžan oporekati tovarišu Kejžarju, 
ki smatra, da je učna obveznost 24 ur znanstveno fondirana, da pa učna 
obveznost 22 ur ni znanstveno fondirana. Mislim, da je to poenostavljanje 
problema in poenostavljanje celotnega učnovzgojnega procesa. 

Prav zaradi velike pomanjkljivosti v argumentacijah in enega in drugega 
stališča sem za praktično rešitev. Danes je nekaj vas, ki ste učitelji in prosvetni 
delavci, razpravljalo o 22 urah kot o< edini možni rešitvi. Mislim, da bi tako 
postavljeno izhodišče ne mogli braniti, ker ustreza samo določenim pogojem in 
sicer določeni stopnji otrokove rasti in njegovih psihofizičnih zmožnosti. Ne 
moremo pa ga braniti kot izhodišče v celotnem kompleksu učno-vzgojnega 
procesa. Menim, da bo mogoče v prihodnje, ko bomo o teh rečeh govorili bolj 
strokovno in bolj temeljito, upoštevati samo vzgojno-izobraževalni proces na 
posameznih stopnjah, pri čemer bo otrok izhodišče učiteljevega dela in učno 
obveznost logično vključili v 42-urno delovno obveznost učitelja, ki sicer velja 
za vse naše delovne ljudi. To je edino možno in logično izhodišče in karkoli 
drugega , v tem trenutku postavljamo', je poenostavljanje problema. Moram 
reči, da sem si tudi sam dovolil razgovore z učiteljskimi kolektivi, ki so jasno 
povedali, da niso oni krivci za njihovo današnjo 22-urno učno obveznost, marveč 
da so bili sindikati nosilci teh teženj, in so se tedaj z njimi strinjali tudi 
pristojni republiški organi. To je zatečeno stanje, ki ga želimo s spremembami 
in dopolnitvami zakona nekoliko spremeniti oziroma popraviti. 

Razmere v praksi pa so naslednje: zaradi izredne različnosti šol, kadrovske 
strukture, predmetov, strokovnih učiteljev, zaradi različnega števila oddelkov, 
razredov in zaradi različnega števila otrok je praksa v šolah zelo- različna, ker 
je prilagojena posebnostim vsake šole posebej. Naj navedem primer., da je mo- 
ral akademski slikar učiti likovno vzgojo na treh popolnih osnovnih šolah in še 
celo v četrtem razredu, ker ni imel ustreznega števila ur. Tovarišica, ki je učila 
v četrtem razredu, pa je bila prikrajšana za dve honorarni uri, ker je pač likovni 
pouk prevzel akademski slikar. Želel bi slišati podatke, v kolikih primerih ima- 
mo uveljavljeno 24-urno obveznost in v kolikih primerih 22-urno oziroma ko- 
likokrat sta kršena oba principa zaradi različnosti šol in zlasti zaradi kadrovske 
sestave in drugih učnih pogojev. 

■ Vsa razprava o amandmajih je jasno pokazala razumnost in koristnost, da 
se takšna problematika obravnava najprej v matičnem zboru in šele kasneje 
v republiškem. Predsednik skupščine je v današnji uvodni besedi opozoril, naj 
posamezni zbori s polno pravico obravnavajo svoje probleme in dopolnijo ter 
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poglabljajo obravnavo. Menim, da se je prav ta njegova misel deloma nana- 
šala tudi na prizadevanja našega zbora v tej zadevi. 

Danes poslušamo ponavljanje določenih argumentov. Ker ne doprinašamo 
novih argumentov in novih dokazov za takšno ali drugačno stališče, se opre- 
deljujem za rešitev, ki ne bo poslabšala položaja šol. To pa bi storili, kolikor 
bi vztrajali pri amandmajih. Z našo obrazložitvijo v republiškem zboru smo 
praktično izčrpali vse naše argumente, ki so> narekovali spremembo obeh členov. 
Prav gotovo bo še naprej učiteljevo delo od 1. do 5. razreda temeljilo na načelu, 
ki je veljalo že doslej. Zaradi tega sama kompromisna varianta, kot se danes 
glasi 24-urna učna obveznost ni problema izčistila do konca, marveč še bolj 
zameglila ves odnos dO' učiteljevega dela in njegovo vrednotenje ter hkrati 
sprožila polemično razpravo, ki je spodbudila prosvetne delavce predvsem 
v našem zboru, da se uvede enotna učna obveznost, ki naj bi temeljila na 
načelih o enotni osnovni šoli. 

V času, ko se je vodila razprava, sta se pojavila dva argumenta, ki govorita 
iz praktičnih razlogov, za sprejetje zakonskega predloga v besedilu, ki ga je 
sprejel republiški zbor. Naj ju ponovim! Osnove in merila ter prehod na 5-dnev- 
ni, delovni teden, pristojni organi že z vso resnostjo proučujejo in zbirajo po- 
datke, da bi lahko predložili najustreznejše variante. To pa pomeni, da bo 
amandma kaj kmalu izgubil na svoji veljavi in da 63. f) člen v ničemer ne 
onemogoča nadaljevanja dosedanje šolske prakse. Mislim namreč, da bi dolgo- 
trajen usklajevalni postopek tako za omenjeni amandma kot za amandma k 
88. a) členu zmanjšal vrednost celotnega zakonskega predloga, ki ga zelo po- 
trebujemo. 

Prav zaradi toliko tehtnih razlogov sem mnenja, da ne kaže vztrajati pri 
teh dveh amandmajih. Menim pa, da bomo mogli že v kratkem razpravljati 
o vsebinskem delu zakona o osnovni šoli, ko se bodo postavila na dnevni red 
vprašanja 39. člena, obremenitve naših učencev, učnega programa, in ocenje- 
vanja. Tedaj naj bi na novo uredili tudi učno obveznost, saj je ta kot je dejala 
tovarišica Kornhauserjeva, postala že anahronizem. 

Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Ni- 
sem se nameraval oglasiti k besedi, morda bi se bil oglasil kasneje in še to o 
zelo ozkem področju — tako pa se mi zdi, da bi bilo prav, da vseeno na glas 
povem nekatere misli, ki so me obhajale ob tej razpravi, zlasti v zvezi s teža- 
vami ob usklajevalnem postopku. 

Ko smo pred to tcčko razpravljali o finančnem položaju šolstva, smo sli- 
šali, da se situacija s sprejetjem novega zakona o financiranju vzgoje in izobra- 
ževanja ni prav nič izboljšala, morda je še bolj zapletena. Ko smo poslanci 
prejšnjega sklica sklepali o tem, ali bomo ta zakon sprejeli ali ne, so bili po- 
dobni pomisleki ali ni boljše to, kakor pa nič? Ne želim trditi, da je bilo to 
slabše, vendar pa se mi resnično postavlja veliko vprašanje: ali ne bi bilo 
bolje počakati še nekaj časa, pa stvar še temeljiteje preštudirati in najti naj- 
boljše rešitve? 

S tem želim povedati tudi to, da bo ou taki argumentaciji naš zbor, kadar 
nam bo grozil usklajevalni postopek, moral vedno zaradi bojazni pred tem 
postopkom odstopiti. Prosim, presodite, če je to dobro! 

Glede pripombe tovariša Seligerja o učitelju glasbe v razrednem pouku 
lahko mirno trdim, da znanost te njegove trditve ne podpira. Namreč trditve, 
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če sem ga prav razumel, da je utemeljeno, da uči na razredni stopnji razredni 
učitelj in ne strokovnjak. Ta je lahko le subjektivno' mnenje kogarkoli, dejstvo 
pa je, da v tem primeru ta argument ne drži. 

Razen tega pa vas želim opozoriti na to: zaradi dvajsetletnega zapostav- 
ljanja šole smo dosegli to, da ne moremo od kandidatov za pedagoški poklic 
zahtevati vsaj tega osnovnega pogoja: da bi imeli dokaj razvit posluh in večje 
nagnjenje do glasbe. To je nekoč bil pogoj; in le tako bi verjetno danes morda 
lahko trdili, da razredni učitelji lahko- zadovoljivo učijo glasbeni pouk. Toda od 
časov stare Avstrije pa do- danes se je marsikaj spremenilo; število televizorjev 
in radijskih aparatov, magnetofonov in gramofonskih plošč je strahovito na- 
raslo-; psiha današnjega otroka je zelo drugačna od tiste pred 50 leti. Situacija 
je danes, ko- vemo, da so se zaradi neugodnih pogojev odločali za učiteljski 
poklic po svojih umskih kapacitetah najšibkejši kandidati, prav porazna. Da- 
našnji otrok ne zna zapeti ene pesmice, današnje učiteljice na razredni stopnji 
ne znajo z njimi vred nobene pesmice! Kam to vodi, tovariši? Izgubili smo 
najboljša, najlepša otrokova leta. 

Samo to bi še povedal glede primerjave z ostalimi državami: š.evilk-e, ki 
smo jih slišali, držijo, toda ob takih številkah bi morali imeti tudi podatke, 
kakšen je odnos do šolstva v teh državah. Potem bi dobili verjetno drugačno 
sliko. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Oto Pungartnik. 

Oto Pungartnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Ob vsej tej debati je zanimivo vedeti, kakšna je situacija na terenu v zvezi 
z učno obveznostjo. Od prvotnih silno pestrih situacij od občine do občine, — 
govorim za celjsko regijo- — se je zadeva uredila in povsod je določena o-ziroma 
sprejeta 22-urna učna obveznost. Stvari so urejene, zato ljudje sprašujejo, kaj 
je sploh potrebno o tem na novo razpravljati. Slišali smo argumente, ki nava- 
jajo, da bi bila 24-urna učna obveznost z nekih vidikov bolj sprejemljiva. 
Precej sem se pogovarjal z ljudmi na terenu in prosvetni delavci, katerih 
mnenja, mislim, da moram poslušati, pravijo, da je tako, kot je zadeva sedaj 
urejena, prav in v redu. Ce pa bo treba nekih velikih sprememb, bo- pa tako ali 
tako celoten zakon o osnovni šoli bistveno- spremenjen. Tudi občinske skupščine 
tako pravijo in tudi mnenje sindikatov, kot smo slišali, je tak-o, naj ostane pri 
22 urah. Zato menim, da bi bilo dobro, da se naš amandma sprejme-. 

Glede prosvetnih delavcev, ki nimajo- ustrezne izobrazbe, pa je situacija 
na terenu takšna: Slišali smo že, da veliko- ljudi, ki nimajo- ustrezne strokovne 
kvalifikacije, študira. Naš zavod je od šole do šole preveril, kakšni ljudje so- to 
in koliko so-, če tako rečem, perspektivni, da si bodo v primernem času to 
izobrazbo tudi pridobili. In kaj smo- ugotovili? Tisti, ki mislijo ostati na stopnji 
predmetnega pouka in ga poučevati, so v glavnem že vsi izredni študentje. Ti 
relativno pridno- študirajo- in na splošno lahko rečem, da smo z rezultati za- 
dovoljni. Imamo pa nekaj ljudi, ki se še niso lotili študija in se ga verjetno 
tudi nikoli ne bodo. To so starejši ljudje, ki iz zdravstvenih razlogov in zaradi 
starosti študija ne bi več zmogli; tu so tudi matere z otroki, ki ob obilnem delu 
na šoli prav tako- ne zmorejo študija. 

Na šolah je tendenca, da bodo učitelji, ki učijo na stopnji predmetnega 
pouka in nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, počasi prešli na stopnjo razred- 
nega -pouka, čim bo tako- delovno mesto prosto. Mislim, da tu problem ni tako 

15* 



228 Prosvetno-kulturni zbor 

pereč, z dotokom ljudi iz rednih šol pa se bo situacija še spremenila. Zato 
smatram, da naš amandma k 88. a členu ni potreben in bi po mojem mnenju 
lahko odpadel. 

In po zdravi kmečki pameti še mogoče en izrek: popustimo1 malo mi, malo 
naj popusti republiški zbor, pa se bomo lepo pomenili in stvar uredili. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Boris Feldin. 

Boris Feldin: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Sem eden izmed 
tistih, bi rekel, glavnih grešnikov v tej situaciji, pred katero smo danes, pa bi 
najprej želel povedati, da sem imel in imam namen razumno rešiti situacijo, 
ki je nastala. Pri tem bi se morda p-oslužil tistega Utanto-vega izreka, če ga 
lahko povem, da ne zamerim nikomur, ki ne sprejme mojih stališč, pač pa zelo 
zamerim, če niti od svojih ne odstopi, četudi vidi, da niso upravičena. Zato 
mislim, da sem kljub temu dolžan nekaj pojasnil. 

Rekel sem, da imam namen biti kratek, vendar pa so nekatere stvari iz- 
zvenele tako, kakor da vsi tisti, ki so predlagali amandmaje, nekako protidruž- 
beno delajo na škodo tej družbi in zato, da bi jih bilo dobro ne vem s kakšnimi 
argumenti prikazati kot takšne. Jaz sem proti takim stvarem. Nikogar ne 
smatram, če se ne strinja s tistim, kar jaz povem, in če ga ne prepričam, da je 
zato z njim kaj narobe. 

Zato mislim, da je stvar v tem, zakaj je pravzaprav do teh amandmajev 
prišlo-. Nobene želje ni, kogar koli ščititi, kot se pojavljajo taka mnenja npr. 
prosvetni ceh, ampak moj amandma o 22 urah in o zniževanju ter zviševanju 
za dve uri, kar vedno- pozabimo, je temeljil na neki stvari. In če je isti pred- 
lagatelj predloga pred dvemi leti na 27 straneh utemeljil takšno tretiranje dela 
učne obveznosti in delovne obveznosti na šolah, po dveh letih pa naredi tak 
salto mortale, potem jaz temu nisem kriv. Če je takrat dokazoval na 27 straneh, 
da je točno 22 ur najboljša rešitev, potem ne vem, zakaj bi po 2 letih dvomil 
v to-, ko mi na pol strani utemelji, da to ne drži več; za 27 strani pa lahko- trdim, 
da SO' narobe. Ce nič drugega, bi ob tem vprašal, da je bilo- škoda časa tistim 
ljudem, ki so to- -pripravljali toliko časa in zapravljali družbeni denar, da so 
tisto utemeljitev takrat naredili. Da jo- konkretiziram: 

»Zavod za napredek šolstva SRS, Ljubljana, Poljanska cesta 28, številka 
2-145/20-64 datum 5. 1. 1965; občinskim skupščinam v SR Sloveniji, občinskim 
skladom za šolstvo SR Slovenije, zavodom za prosvetno- pedagoško službo v 
SR Sloveniji; zadeva: pedagoški normativi za delo- osnovnih šol v SR Sloveniji. 

Po dogovoru z republiškim sekretariatom za šolstvo vemo, da je medtem 
do spremembe prišlo in se sedaj imenuje sekretariat za kulturo in presveto, 
vam pošiljamo normative. Normative je v s-o-glasju s tem sekretariatom izdelal 
zavod za napredek šolstva SR Slovenije. Občinskim skupščinam priporočamo 
kot ustanoviteljem, da po izdelanih enotnih merilih usmerjajo in vzdržujejo 
osnovne šole na svojem področju. Občinske sklade za šolstvo in zavode za pro- 
svetno pedagoško službo- pa prosimo-, da p-o teh kriterijih vsak s svoje strani 
sodelujejo pri izboljševanju materialnih -osnov in s tem pri popolnejši in učin- 
kovitejši organizaciji dela in vsebinske rasti osnovne šole.« 

To so poslali. Na strani 15; tečno' je navedeno, da je učna obveznost za vs-e 
učitelje enaka in je 22 ur; 20 ur pa predstavlja razliko do 42 ur. V obveznost 
do 42 ur so predlagatelji našteli priprave, poprave nalog, pedagoška dokumen- 
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tacija — vodenje, konference, delo s starši in individualni študij. 22 ur in te 
stvari so predstavljale 42 ur. 

Dopuščam možnost, da je prišlo v dveh letih do takšnih sprememb. Samo 
meni jih do danes ni nihče utemeljil; jim bom pa verjel, ko bodo tako ute- 
meljene. Sam osebno tudi ne mislim, da bi bilo brezplodno potem, ko dobim 
take utemeljitve, vztrajati na nekem stališču, če se dokaže, da ni tako. 

To se pravi, da so bili normativi v soglasju s tem sekretariatom izdani. Ce 
so bili v soglasju izdani in ker program zavoda za napredek šolstva, kolikor je 
meni znano, potrjuje tudi sekretariat oziroma Skupščina SR Slovenije, se- mi 
zdi, da jim je to nekdo naročil in so bili dolžni, da so ga spravili skozi vse 
tiste, kot tovariš Kejžar pravi, znanstvene institucije. Ce ga niso in šo ga kot 
takega prikazali, mi je zelo žal; jaz sem jim dolžan verjeti, ker so s svojim 
podpisom to potrdili. 

Ob postavljanju amandmajev potemtakem ni bilo nobenega iskanja neke 
necprejemljive stvari, ampak samo tiste, ki so- jo taisti predlagatelji 5. 1. 1965 
dali, ki so jo ponovili junija 1965, jo obravnavali septembra oziroma decembra 
1965 v Beogradu na zveznem posvetovanju in februarja 1966 prav tako ha zvez- 
nem posvetovanju. Drugi ugovori, ki smo jih pozneje dobili prek odborov in 
drugod, so bili pravzaprav samo utemeljevanje in dopolnjevanje in šele takrat 
iskanje argumentov, ne pa prej. 

Bil sem večidel prisoten, da ne bom rekel na vseh sejah odborov in tistih 
teles, ki so obravnavali te amandmaje, razen na seji republiškega zbora. 2elel 
sem se in sem se seznanil s tem; prav tako sem sprejemal tiste stvari in se prepri- 
čeval o njih, ki so mi pokazale, da je marsikje lahko nekaj drugače. Nedvomno 
pa je to, da je bil predlog sprememb zelo slabo pripravljen, neargumentiran ali 
pa argumentiran z dokazili, ki ne držijo. Predlog ni bil dan V širšo razpravo, 
prav tako niso. k njemu dale v predhodnem postopku pripombe ustrezne insti- 
tucije. Predstavnik zavoda je bil šele na tisti seji, ko je naš odbor amandmaje 
že sprejel. 

V prejšnjem postopku pa moram žal povedati, tudi to sem šele dokazoval 
— naj me popravijo, če ni res, vem pa, da je — na sami seji odbora, kakšen 
je predmetnik za tretji in četrti razred, ker je do takrat tudi s strani predla- 
gatelja prevladovalo mišljenje, da je predmetnik v tretjem in četrtem razredu 
23 in 24, ne pa 24 in 26 ur. 

Vse to, da ni bilo tako pripravljeno-, je vplivalo, da so bile dane pripombe 
in sprejeti amandmaji. Ne mislim govoriti samo o tem, da je nevzdržen predlog 
v tistih členih, ki govore o učni obveznosti; pravim, da je tudi še kje drugje; 
tam pa smo opustili. Strinjam se s tovarišem Seligerjem, ki nam je navedel 
številke, kakšna je učna obveznost drugje. Ne morem se pa strinjati v celoti 
zato, ker izlušči čisto učno- obveznost iz ostale delovne obveznosti učitelja in 
jo kot učno obveznost prikaže. Ko mi bo pa postreženo tudi z ostalimi deli, ki 
spadajo- v 42-urno delovno obveznost in primerjano s tistim delom, ki smo ga 
mi v naslednjem členu sprejeli in vnesli v delovno- obveznost učitelja, bom pa 
lahk-o šele rekel, v kakšni meri se mi zdi taka in onaka obremenitev prav. Ne 
morem pa se izreči niti za eno niti za drugo. 

To za mene še ni v taki meri utemeljitev, če povlečem samo- tisto, kar 
mi trenutno koristi; trenutno koristi učna obveznost, ki je v drugih državah 
večja. Strinjam se, da je, ne vem pa, kakšna dela morajo taisti učitelji ob tej 
u-čni obveznosti še opraviti, da dosežejo- 42 ur. To pa dvomim, da je vse tisto, 
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kar je v naslednjem členu našteto; lahko samo dvomim, ne morem pa trditi. 
Če bo možnost, si bom sam oskrbel te podatke; če ne, jih bom pa zaprosil. 

Če bi torej ta predlog bil tudi v celoti brez razprave sprejet, je kljub temu 
pustil odprto vprašanje kombiniranih oddelkov in učne obveznosti tam, kjer 
se ne sklada s predmetnikom v osnovni šoli, ker točno na 4. strani v oklepaju 
piše, da je tam učna obveznost 22 ur; tako podremo načelo razrednega pouka 
in tega, da en učitelj uči cel razred, že takoj tam; prav tako pa tudi predmetnik 
in zakon, ki ga je ta zbor potrdil, sprejel pa pedagoiki svet. Prav tako ni 
releno vprašanje 5. razreda, ker iz zakona jasno sledi, da je razredni pouk samo 
do 4. razreda. V 5. razredu se lahko uvaja in je točno našteto, kaj se lahko 
uvaja kot razredni pouk. Razrednih ur v 5. razredu je 17. Kljub temu, da je 
bilo jasno, da s tem ne rešujemo ničesar, je predlagatelj vztrajal na predla- 
ganem, po mojem ne glede na to, da so nujne in potrebne spremembe samega 
predloga. 

Nedvomno ima predlog sprememb vrsto zelo pozitivnih stvari, ki bi jih 
gotovo ne kazalo in bi bilo nesmiselno jih zadrževati. To pa ne bi smel biti 
edini vzrok, da bi sprejeli oziroma sprejemali tudi tisto, kar ni popolnoma 
v redu in ni proučeno. Osebno sem bil — pred seznanitvijo s stvarmi, ki sem 
jih tudi danes tu sl'šal, delno sem se pa sam zanje pozanimal — mnenja, da 
bi lahko o spornih členih razpravljali posebej, potem ko bi jih temljito prou- 
čili; ta čas pa bi jih odložili. Tako bi omogočili sprejem tistih členov, ki niso 
sporni in ki jih kaže sprejeti zaradi tega, ker urejajo nekatere stvari zelo dobro 
in pravzaprav že skoro malo prepozno. Tako bi lahko sprejeli tisto, kar je v redu, 
in proučili in sprejeli tisto, kar še sedaj ni tako jasno in proučeno. 

Ob tem pa vendarle moram povedati, da mi niso všeč nekatere zadeve, 
s katerimi sem re imel pril'ko seznaniti ob teh razgovorih, ob razpravah, kjer 
sem sodeloval. Pričakoval sem namreč, da bo potem, ko predlog sprememb ni 
bil sprejet v enakem besedilu v obeh zborih, razprava o spornih vprašanjih 
boli temeljita, najmanj pa to, da bi morali v razpravah v odborih sodelovati 
tudi predlagatelji amandmajev. Tako bi bilo mogoče slišati eno in drugo stran; 
z argumenti bi lahko vsak postregel, če jih ima. 

Ker sem osebno želel imeti obvestila o sejah teles, ki so o tem razpravljala, 
sem sioer bil prisoten na teh sejah; motilo pa me je prav to, da se nobenemu 
odboru ni zdelo potrebno povabiti predlagatelje amandmajev in da se morajo 
sami vsiljevati in imeti pri tem tudi neprijeten občutek. Tako pa je imel pred- 
lagatelj predloga za spremembo zakona o osnovni šoH vso možnost, da ie bil 
na sejah, ker je bil vabljen, poslanci — predlagatelji amandmajev pa ne. Mislim, 
da je to neenakopraven odnes, ko lahko o neki stvari razpravljamo brez na- 
vzočnosti tistega, ki je to razpravo povzročil, in ocenjujemo njegove predloge 
ali argumente pomanjkljivo. Tako lahko pride do tega, da so stališča predla- 
gateljev amandmajev ocenjena kot demagoška, kot neresna, kot deplasirana, 
malo manj kot protidružbena, preveč cehovska itd. 

O tem pa imam osebno nekoliko drugačno mnenje. Osebno ne smatram še 
nikogar za demagoga, če se ne strinja z menoj, in ni že v vsakem pogledu ne- 
gativen, če se ne strinja in dokazuje drugače, kot jaz. Mislim, da bi bilo v redu, 
ko bi bilo to tudi recipročno. 

Toda prav v tem konkretnem primeru je bilo narobe, kajti sam sem te- 
meljil na tistem, kar so taisti predlagatelji pred slabimi dvemi leti začeli ozi- 
roma pred letom in pol napisali, utemeljili, poslali vsem v republiki, obravnavali 
in utemeljevali s točno istimi in enakimi argumenti, kot sem jih sam navajal 
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ob teh amandmajih in ob razpravah. In zato me bo težko prepričati, da je 
predlog spornih sprememb proučen in utemeljen — na enem listu smo ga dobili 
— ko pa je bilo- isto pred slabim letom, pa danes taisti sam trdi drugače, da 
tisto, kar je bilo takrat, ni utemeljeno. 

Dopuščam možnost, da spreminjam mnenje in stališče takrat, ko je to 
nesporno dokazljivo, vendar lahko izražam dvom nad resnostjo kakršnih koli 
argumentov ob teh stvareh, če mora biti vedno le tako prav, kakor je priprav- 
ljeno, pa četudi je 180° obrnjeno od prejšnjega, ki je bilo enako utemeljeno. 
Zato ne vem, zakaj bi moralo biti tisto, kar je taisti predlagatelj pred kratkim 
časom na vso moč utemeljeval, prav takrat, ko nekomu to ugaja, narobe, pa 
takrat, kadar taisto' stvar po tolikih utemeljevanjih smatra za pravilno kdo 
drugi, ker je med tem sam predlagatelj spremenil mnenje, ne da bi to kako 
temeljiteje obrazložil in utemeljil, točno tisto in točno tako, kar je predložil 
predlagatelj, ker je vse tako idealno predvidel in je možno' samo še potrditi. 
Zato mislim, da bo gotovo potrebno v bodoče predlagati upravnim organom 
tako utemeljene in proučene stvari, ki bodo omogočale vsestransko razpravo in 
privedle do najboljše rešitve. 

Druga stvar, ki me nekoliko moti, je obveščanje javnosti ob tem konkret- 
nem primeru. Mislim, da so nepotrebne formulacije, ki so se pojavile v tisku 
in tudi na televiziji, kako se povečuje pritisk ob sprejetju zakona, kako bo 
razprava postala zanimiva in ne vem kaj še vse; mislim, da to ni čisto nič 
senzacionalnega, da bi bilo potrebno s takimi naslovi obveščati javnost o tem. 
To- je resen problem, ki se ga moramo resno lotiti, ne pa z nekim karikiranjem. 

Namen amandmajev je bil tudi predvsem v tem, da se naredi najbolje in da 
naj bo za to vsaka odločitev proučena, utemeljena; zato je po mojem mnenju 
nepravično trditi, da se eni potegujejo za prosvetne delavce, drugi pa za druž- 
beni interes. Vsi se potegujemo za družbeni interes; morda smo pri tem pri- 
zadevanju šli samo po različnih poteh. Po mojem je družbeni interes zagotovljen 
takrat, kadar je predlog po vsestranski in temeljni presoji družbeno upravičen. 
V tem konkretnem primeru mislim, da je potrebno pogledati, če je doseženo, 
da omogoča zakon izpolnjevanje nalog na tem področju in doseganje cilja; to 
je osnovno: doseči cilj, da vzgojno-izobraževalni zavodi uresničujejo vzgojo in 
izobraževanje. Mislim, da je to doseženo z vsemi ostalimi določili zakona, ko 
je ta osnovni družbeni interes v celoti zaščiten. 

Ni enaka stvar trditi, da je bilo tako urejeno tudi prej, ker so prej bile 
drugačne ureditve. Mi vemo, da prejšnja učna obveznost ni čisto nič enaka 
predlogu sprememb, ker je bila za slaviste drugačna, za fizike drugačna, za 
pripravnike drugačna itd. Se pravi, potem bi pač v oeloti šli na staro, pa bi bilo 
tudi v redu. 

Ne trdim, da je predlagana rešitev v amandmajih najboljša, vendar pa tako 
kot je utemeljena s strani samih predlagateljev, je vendarle nekoliko boljša, 
kakor pa je sam predlog. Predlagatelj pravi in republiški zbor meni, da ne 
moremo vrednotiti skozi ta zakon učitelja; strinjam se s tem, da ga ovrednotiti 
skozi tak zakon ne moremo. Vendar urejamo s tem njegovo delovno razmerje 
in smo pač skozi to uveljavili tako' vrednotenje. Nismo pa ga s tem ovrednotili. 
Uveljavljamo pa lahko tako vrednotenje skozi ta zakon. 

Ureditev tega v drugih republikah je prav tako pestra in na odborih sem 
tudi povedal, da zelo dvomim, zakaj je potem tudi tako neenaka, ali bi rekel, 
bolj pedagoška neenostnost v Jugoslaviji, da se nismo zedinili niti v petih 
republikah. Povsod imajo dovoljen predmetni pouk v nižjih razredih, — v Srbiji 
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tega nimajo — Slovenci pa neizpodbitno vztrajamo pri tem, da to ni mogoče. 
Ne bom posegel v kakršnokoli razpravo-, ker nisem za to poklican, vendar se mi 
vsiljuje vprašanje, ali smo res lahko tako različni, da se vsaj v Jugoslaviji ne 
bi mogli dogovoriti nekoliko drugače, čeprav je lahko pedagoška teorija 
drugačna. 

Vprašanje je še vedno vseh ostalih delovnih obveznosti in če predlagatelj 
meni, da je učna obveznost lahko toliko in toliko in da ta, ki je v predlogu 
dana, točno 42 delovnih ur pokrije, potem naj za vsa tista ostala dela prav tako 
točno precizira, pa jim bo verjel; drugače ne morem. Posploševanje enega 
samega primera, s katerim so bili določeni argumenti spodbijam, naj si bo to 
pri zniževanju učne obveznosti in s tem, da se predmetni pouk širi ali — in- 
filtrira v nižje razrede, še ne pomeni argument, ki bi mu v celoti lahko 
verjel, dokler nimam za to< dokazov. Mislim, da sem zato poslal posebna vpra- 
šanja, ki so bila posredovana sekretariatu, da bom dobil tudi o tem podatke, 
kakšno samovoljo uganjajo šole pri zniževanju učne obveznosti in uvajanju 
7-urnega delovnega dneva; tam, kjer bi bilo mcgcče, ipa ga nočejo uvajati, da 
bi učitelji tam bili zaposleni. 

Ze v obrazložitvi sem prej rekel, da se ne strinjam s tem, da bi bilo mogoče 
samo na enem primeru vedno posploševati in tako ustvarjati neko mnenje. 

Predsednik Miloš Poljanšek : Ne da bi kakorkoli želel prekinjati 
razpravo-, prosim, da ostanete v okviru razprave o amandmajih. 

Boris Feldin : Da, samo še eno stvar bi rad omenil. Prav ob teh raz- 
pravah in ob pojavih v časopisju je bilo- rečeno, da je zbor nekoliko preveč 
šolski. Drži, s tem se strinjam, ker sem tudi šolnik in verjetno je tako. Zakaj 
pa je tako, ne vem. Dokler bodo lahko predlagane v obravnavo stvari tako 
neobdelane in pomanjkljive, kot je bil ta primer z zakonom o osnovni šoli in o 
knjižnicah, tolikšen čas ne bo mogoče niti pošteno razpravljati o stvareh, še 
manj pa o tem odločati. Zato se osebno ne morem toliko časa strinjati s tem, 
da se zbor okvalificira kot šolski, dokler zboru ne bo dan tak in tako proučen 
material, da bo mogoče o njem temeljito razpravljati, in to ne glede, iz katerega 
področja bo zbor stvar obravnaval, šele na ta način bo1 dana možnost obravna- 
vati vprašanja temeljito', pa naj se tičejo šolstva, znanosti, kulture ali pa česa 
drugega. 

Zaradi tega po mojem mnenju, ker stvari niso dovolj pripravljene, prihaja 
zaradi ne dovolj utemeljene priprave do tega, da se poslanci usmerijo v tisto 
področje, na katerem trenutno sami delajo, v ostala področja, ki jim pa niso 
dovolj znana, niti jim jih nihče ne prikaže, se pa ne vtikajo dosti. Ko bo do te 
spremembe prišlo-, ko bodo vse stvari temeljito pripravljene in argumentirane, 
mislim osebno, da bom z isto zavzetostjo razpravljal tako o znanosti, kolikor 
mi bo po mojih sposobnostih mogoče, kot o knjižnicah, o glasbi in o drugih 
stvareh. Zato mislim, da tudi ustvarjanje takega mnenja v časopisih ne služi 
ravno v čast našim časnikarjem, ki si upajo to zapisati, ne da bi se pozanimali, 
kako pa je dejansko s tem. 

Ce bo še potrebno, bom še pozneje povedal nekaj stvari. Hvala. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Odrejam 20 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 15.15 in se je nadaljevala ob 16. uri.) 
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Predsednik Miloš Poljanšek : Besedo ima poslanec dr. Vladimir 
Bračič. 

Dr. Vladimir Bračič: Tovarišice in tovariši, današnja razprava mi je 
vedno znova klicala pred oči 42-urni delavnik kot izhodiščno1 postavko, ki bi 
morala postati temelj vseh naših bodočih razprav o našem delu. Dovolite, da 
povem samo nekaj misli v zvezi s tem.. 

42-urni teden na osnovni šoli, gimnaziji in strokovni šoli naj bi bil 
urejen tako, da bo vsak naš delavec vsak dan sedem ur v šoli. En dan bo štiri 
ure poučeval in bo šel peto' uro v kabinet ter pripravljal kemične poskuse za 
drugi dan, šesto uro bo pripravljal to, sedmo pa nekaj drugega. Drugi, ki bo 
peto uro šel ponovno v razred, bo šesto uro pisal pripravo in sedmo uro oprav- 
ljal neko drugo delo, ki ga je dolžan opraviti v 42-urnem tednu. Tretji bo 
po treh urah pouka šel v knjižnico in urejeval stvari v knjižnici; četrti bo šel 
v varstveni oddelek in tam pomagal učencem pri uri matematike itd. Eden 
od starejših bo sedel kot dober starejši izkušeni mentor k mlademu tovarišu 
in mu z vso odgovornostjo1 dajal podatke za delo ter mu pomagal sestavljati 
delovni program za drugi dan. In tako> bo vsem tem učiteljem minil vsak 
delovni dan v resnični pedagoški pripravi in delu. 

'Taka vizija 42-urnega tedna skozi vsak dan, menim, da vsakemu od 
nas takoj postavi vprašanje, ali bi se v taki praksi še vpraševali ter lomili 
kopja, kdo je bil 22 ur v razredu in kdo 23 ali 24 ur. Najbrž bi se prav nič več 
ne prepirali, kajti imeli bi polno izpolnjen sedemurni delavnik v šoli, in ko 
bi ga opravili, bi šli vsi skupaj domov. 

Razprava in zaostrovanje teh odnosov na malenkostnih vprašanjih me oseb- 
no prepričuje, da bi najbrž bilo zelo koristno za naše otroke in za kvalitetno 
delo v naših šolah, če bi se, kar se da hitro, lotili realizacije tega predloga, ko 
bi vsak sleherni dan bil vseh sedem ur v šoli, kjer bi kolega ob kolegu delal, 
ustvarjal, se pripravljal; potem ne bi nič gledah na te in one ure, ker bi vedeli, 
da smo jih vsi drug do drugega kontrolirano, pošteno in zavestno opravili. 

To samo v pomislek vsem, ki menijo', da je mogoče na tej razpravi o 22 
oziroma 24-urni obveznosti zlomiti tista kopja, ki bi jih morali začeti lomiti, 
če čutimo, da je vprašanje kvalitete dela. in boljših uspehov v tako postavljeni 
delovni in pedagoški obveznosti, kjer je delovna obveznost enaka pedagoški. 

Kar pa zadeva konkretne predloge, menim, da je lahko koristno' za vse 
samo, če sprejmemo predlog odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov; ko bom glasoval, bom glasoval za ta predlog. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima predstavnik izvršnega 
sveta, tovariš Boris Lipužič. 

Boris Lipužič: Tovarišice in tovariši, dovolite, da pred obravnavo 
amandmajev, ki sta sporni predmet v zvezi s sprejetjem novele zakona o> csnov- 
ni šoli, povem tole: 

Tovariš (poslanec Feldin je naslovil lekcijo tudi na račun predlagatelja in je 
očital, da prihaja z drugačnimi predlogi v tem zakonu, kot pa so bili podani 
v nekem gradivu pred 2 letoma. Mislim, da bi bilo prav, da v zboru le razčistimo 
vprašanje predlagatelja, kajti kot je znano, je po poslovniku predlagatelj iz- 
vršni svet; ta pa ni nikdar obravnaval nikakršnih gradiv, ki jih je pripravil 
zavod za šolstvo v zvezi s pedagoškimi normativi ueno-vzgojnega dela. Zato 
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mislim, da je potrebno posebej naglasiti, da gre tu za gradivo, ki ga je zavod za 
šolstvo resda pripravil po dogovoru s tedanjim republiškim sekretariatom za 
šolstvo in ga tudi z vednostjo tega sekretariata na izrazito insistiranje sindi- 
katov dal tudi v razpravo in proučevanje vsem za šolstvo pristojnim organom 
in vsem šolam. To pa ne pomeni, da bi kdor koli, ki je pooblaščen za normativno 
sprejemanje določenih aktov, sprejel takšne normative, ki naj bi jih sedaj 
negiral in predlagal drugačno rešitev. 

Kar pa zadeva same normative, mislim, da ne moremo vedno pri določitvi 
določenih normativov, pri določenih solucijah iskati rešitve v nekih znanstveno 
poglobljenih analizah in utemeljitvah, ker kot vidimo, zlasti iz razprave tova- 
riša Seligerja, ki je citiral 11 držav, je praksa v posameznih deželah tako raz- 
lična, da je skoraj zakonito, da se pojavlja diferenca v določitvi učne obvez- 
nosti pri učiteljih razrednega pouka in pri učiteljih predmetnega pouka. Tako 
lahko včasih pridemo do določene rešitve tudi na podlagi razumnega družbe- 
nega dogovora. In takšen družbeni dogovor, mislim, naj bi predstavljala tudi ta 
rešitev glede učne obveznosti, ki je predlagana v noveli zakona. 

Ker je bil predlog zakona že podrobno obravnavan v tem zboru in ker ne 
želim izkoriščati vaše potrpežljivosti, bi se v svojem prispevku v razpravi omejil 
le na obravnavo obeh amandmajev; kljub temu, da je bilo izraženih danes že 
veliko razlogov za in proti sprejetju teh amandmajev, bi si le dovolil nekoliko 
podrobneje utemeljiti določene razloge, ki opravičujejo pomisleke glede ci- 
tiranih amandmajev. Naj k temu povem zlasti naslednje: 

Učna obveznost učiteljev oziroma vzgojiteljev je v okviru 42-urne delovne 
obveznosti in glede na zahteve delovnih mest različno urejena na posameznih 
stopnjah in vrstah šolstva. Z zakonom o srednjem šolstvu smo tudi srednje 
šole deklarirali kot enotne šole z enotnim pedagoškim režimom, z enotno orga- 
nizacijo življenja in dela; imamo pa različno urejeno učno obveznost v teh šolah 
za posamezne vrste učiteljev. Tako je v tem zakonu določenih kot temeljna 
učna obveznost učiteljev teoretičnega pouka 22 ur, učiteljev praktičnega pouka 
v šolskih delavnicah in na deloviščih pa 28 ur. Hkrati pa isti zakon določa, da 
je temeljna obveznost vzgojiteljev v domovih za učenoe srednjih šol 30 ur 
vzgojnega dela v okviru 42-urne delovne obveznosti. 

Na podlagi dolgoletne prakse in spoznanj o vrednotenju učiteljevega dela 
so se izoblikovali pač različni normativi za učno obveznost v okviru delovnih 
obveznosti učiteljev in vzgojiteljev. Ti normativi temeljijo na določenih peda- 
goških izkušnjah in na določeni praksi. Mislim, da dosedanja domača praksa 
pred uveljavljanjem 22-urne obveznosti tudi na stopnji razrednega pouka, pa 
tudi vsa tuja praksa, ki smo jo danes citirali pri 11 deželah, govorita prav 
v prid tem rešitvam, ki jih nakazuje predlog zakona. Tudi vsa pedagoška jav- 
nost je nenehno terjala, da se ti normativi precizirajo. 

Menimo, da so ti normativi predvsem eno izmed izhodišč za analitično oceno 
delovnih mest učiteljev v šolah, ki se nedvomno med seboj razlikujejo na 
posameznih stopnjah in vrstah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Menimo pa 
hkrati, da je treba te specifičnosti in razlike pri obsegu in zahtevnosti nalog 
posameznih delovnih mest učiteljev urejati predvsem z notranjo delitvijo, s 
pravilniki o delitvi osebnega dohodka in z drugimi samoupravnimi akti v 
šolah. Prav tako menimo, da ni dovolj prepričljivo, da mora biti v enotni 
osnovni šoli v okviru delovne obveznosti enotna učna obveznost za vse učitelje. 
S takšnim stališčem se izenačuje pojem učne obveznosti z delovno obveznostjo, 
hkrati pa se ne upošteva narava delovnega mesta razrednega učitelja in pa 
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sama koncepcija razrednega pouka. Le-ta pa terja, da po en sam učitelj poučuje 
od 1. do 4. razreda. 

Zakaj to posebej poudarjam? Zato, ker bi znižanje normativa na 22 ur 
pomenilo, zlasti ob sočasni spremembi besedila 2. odstavka istega člena, kar 
tudi vsebuje ta amandma, da bi se lahko vrnili v stopnjo razrednega pouka 
elementi predmetnega pouka, npr. telesne, glasbene in likovne vzgoje. To v 
nekaterih osnovnih šolah že skušajo uveljaviti v organizaciji vzgojno-izobra- 
ževalnega dela, čeprav to ni v skladu predvsem s sedanjim 28. členom zakona 
o osnovni šoli. Takšna določila in praksa, ki bi se začela uveljavljati na osnovi 
tako zasnovanih določil s sprejetim amandmajem, bi p-omenila načelno vse- 
binsko spremembo v koncepciji csnovne šole, ki je deklarirana z 28. členom 
zakona o osnovni šoli. 

Z novimi delovnimi mesti na stopnji razrednega pouka, ki bi lahko nastajala 
na podlagi določil, uveljavljenih s tem amandmajem, bi se torej poleg razrednih 
učiteljev lahko pojavili še predmetni učitelji za določene predmete. Takšna 
organizacija pouka bi terjala precejšnja nova sredstva. Za ilustracijo naj povem, 
da bi v primeru, če bi na podlagi takšnih pravnih možnosti uvedli v celoti npr. 
predmetni pouk glasbene in telesne vzgoje od 1. do 4. razreda, to terjalo okoli 
750 novih delovnih mest in približno 1 milijardo 400 milijonov starih dinarjev 
dodatnih sredstev za csnovno dejavnost v osnovnih šolah; kajti ne bi mogli 
odpraviti delovnih mest, ki so kreirana za razredni pouk na podlagi določila, 
da po 1 učitelj poučuje razredno od 1. do 4. razreda, in bi ti učitelji seveda 
ostali. 

Ne bi se hotel sklicevati na druge šolske sisteme, čeprav so tudi te ilustra- 
cije dovolj zgovorne. Drugi šolski sistemi imajo marsikje izrazit razredni pouk 
z enim učiteljem celo v 5. in 6. razredu ter v poprečju višjo učno obveznost kot 
pri nas. 

Torej ostanimo pri presoji naših potreb in možnosti! Vsakršna razmišljanja 
o širjenju predmetnega pouka v nižje razrede csnovne šole so vsekakor danes 
preuranjena, predlogi za kakršne koli spremembe v tej smeri pa premalo stro- 
kovno proučeni; se pravi, povsem nemogoče je strokovna vprašanja prejudicirati 
s pravno formulacijo. Predvsem pa je treba upoštevati, da tudi z materialnega 
vidika nismo kes takim spremembam, ki ne bi na sedanji stopnji razvoja 
osnovnega šolstva lahko bistveno pripomogle k boljšim rezultatom vzgojno- 
izobraževalnega dela v osnovni šoli. Bržkone bodo prej potrebne določene 
izpopolnitve osnovno-šolskega sistema z organizacijsko-vsebinskega vidika, ki 
bodo morale biti izražene v korekturah posameznih določil zakona o osnovni 
šoli; mislim na nadaljnje korekture, ki so predvidene tudi v delovnem pro- 
gramu zbora za prihodnje leto. Kakršnihkoli sprememb in dopolnitev zakona 
v tem smislu pa še ni megoče predlagati, ker je treba temeljito raz'skati 
in proučiti zahtevnest in racionalnost učnih načrtov, vrednotenje znanja in 
napredovanje učencev, pogoje šolanja itd. Prve rezultate določenih raziskav 
in proučevanj te zahtevne problematike bo mogoče posredovati šele v prvi 
polovici prihodnjega leta. To pa je bil tudi osnovni razlog, da so bile lahko 
sedaj predložene skupščini samo predlagane spremembe in dopolnitve zakona, 
ki zadevajo specifičnosti v delovnih razmerjih prosvetnih delavcev. Te spe- 
cifičnosti je megoče urediti na pcdlagi lani noveliranega temeljnega zakona 
C' delovnih razmerjih in smo jih že uveljavili za srednješolske učitelje z repu- 
bliškim zakonom o srednjih šolah. Z zakonom, ki je danes znova na dnevnem 



236 Prosvetno-kulturni zbor 

redu, pa naj bi sprejeli enaka določila glede delovnih razmerij tudi za učitelje 
v osnovnih šolah. 

Mnogi od navedenih pomislekov veljajo tudi za amandma k 1. odstavku 
novega 88. a) člena. Če bi bil sprejet ta del amandmaja, bi postavili za priza- 
dete učitelje strožje kriterije, kot pa jih določa 60. člen za enake kategorije 
učiteljev v nedavno^ sprejetem zakonu o srednjih šolah. Ta amandma bi uveljavil 
dva cenzusa, ki pa po naši presoji glede na kadrovske možnosti za izboljšanje 
kadrovske strukture učiteljev nista upravičena. Težko bi vsem prizadetim v 
tej kategoriji učiteljev, ki jih ni tako malo, določili pogoj 3 let za polovico 
uspešno opravljenih študijskih obveznosti, ki bi jih morali izpolniti med izred- 
nim študijem ob rednem delu. Ker bedo medtem večinoma v rednem delovnem 
razmerju, je treba omogočiti, da si bodo pridobili ustrezno vrsto in stopnjo 
izobrazbe v 5-letnem obdobju. Treba je upoštevati, da bi ob doslednem uresni- 
čevanju zakonskih določil težko čez 3 leta zapolnili vse vrzeli, ki bi. nastale na 
ta način, če bi iz šol izločili vse tiste učitelje, ki niso v tem obdobju iz kakršnih- 
koli razlogov megli opraviti polovico študijskih obveznosti. 

Ob zaključku te dodatne obrazložitve želim poudariti, da je bila obravnava 
predloga tega zakona zelo temeljita, prizadeta in vsestranska. Problemi so bili 
osvetljeni iz najrazličnejših zornih kotov. Razprava je opozorila na nekatera 
vprašanja, ki jih bo treba upoštevati pri nadaljnjem proučevanju vloge in 
nalog osnovne šole v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu, še prav posebej 
z vidika uresničevanja družbenih vzgojno-izobraževalnih ciljev. Pristojni in 
za to delo odgovorni upravni organi ter ustrezne strokovne službe bodo v sode- 
lovanju s prizadetimi družbeno-političnimi in strokovnimi organizacijami prou- 
čili vsa ta sporna vprašanja, ki dejansko^ še danes obstajajo v zvezi s koncepcijo 
in organizacijo osnovne šole, ter bodo pripravili Vsekakor dovolj utemeljene stro- 
kovne predloge za nadaljnji razvoj osnovnega šolstva. 

Dovolite mi, da ob zaključku predlagam, tudi v imenu predlagatelja, da 
bi v situaciji, kakršno sta dovolj prepričljivo obrazložila in utemeljila zlasti 
predsednik zbora tovariš Poljanšek in tovarišica podpredsednica dr. Kornhauser- 
jeva, sprejeli predlog odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov 
prosvetno-kulturnega zbora, da se zakon sprejme v enakem besedilu kot v 
republiškem zboru. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima poslanec Drago Seliger. 

Drago Seliger: Tovariši, odkar je v razpravi amandma, poslušamo 
upravičeno kritiko, in danes je bila ponovno izražena, da je vir zla v tem, 
da je republiški zbor obravnaval ta zakon pred prosvetno-kulturnim. Republiški 
zbor to kritiko sprejema; zagotavljam pa vas, da ob tem zakonu ni bilo nobe- 
nega ozadja, nobenega namena, nobenega pritiska, na kar se v razpravi nami- 
guje. Ker sem sam sodeloval pri proceduri, lahko povem, da je do tega prišlo 
zgolj zaradi rotacije. Osebno sem opozoril tovariša predsednika zbora, da 
praviloma po poslovniku zakon sprejema najprej zbor delovne skupnosti; slu- 
čajno pa ni bilo- za zbor dovolj gradiva. Seveda nismo vedeli, da bo prišlo do 
takih komplikacij; in zato smo zakon sprejeli, ne da bi imeli kakršnekoli namene 
vnaprej obligirati prosvetno-kulturni zbor. 

Dosti tovarišev je govorilo, da gre tu za neke pritiske; na to nikakor ne 
moremo pristati, ker mislim, .da je zbor popolnoma suveren, da lahko sam 
odloča. Seveda pa smo upravičeni poslušati tiste, ki so za, in tiste, ki so proti, 
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ne da bi morali zaradi tega komurkoli lepiti kakršnekoli etikete, o katerih je 
govoril poslanec Feldin. 

Ker se je nekaj tovarišev spodtaknilo ob argumentacijo našega odbora, naj 
povem, da odbor republiškega zbora ni nobena znanstvena institucija. V njem 
so tudi učitelji, pa tudi inženirji in tehniki. Seveda pa je za argumente, ki jih 
je odbor jemal v poštev, razumljivo poslušal tiste strokovnjake, ki jih formalno 
in uradno imamo, to je, strokovnjake zavoda za šolstvo SR Slovenije. Če kdo 
od tovarišev, ki pač bolje pozna stroko in znanost, smatra, da so določene stvari 
polemične, mislim, da ima vso možnost z njimi polemizirati. Toliko, da ne bi po 
nepotrebnem imeli občutka, da smo si morda lastili v zboru mnenje, da so 
naša stališča znanstvena, druga pa neznanstvena. Sprejeli smo tako argumen- 
tacijo, kot nam je bila poslana in kakršno so nam tovariši dali. 

In še zadnje vprašanje, ki ga je tudi poslanec Feldin omenil. Strinjam se 
z njim, da ni vzdržno mišljenje, da gre pri tej akciji za nekatere, ki so za 
presveto, in za nekatere, ki so proti presveti, da eni želimo dobro prosveti, 
drugi pa slabo. Mislim, da je to nevzdržno in ni za nivo, na kakršnem razprav- 
ljamo.. Razumljivo je, da bo interesni zbor s svojega vidika morda imel, ne 
samo v tem primeru, ampak tudi drugič, drugačna mnenja; razumljivo pa je 
tudi, da bo mogoče imel drug zbor drugačno mišljenje. To je praksa, ki ni od 
danes in ki je že dolgotrajna. 

Osebno smatram in sem tudi na odboru povedal, da bi, če bi pristali na 
22 ur kot edini kvantitativni pokazatelj za vrednotenje učiteljevega dela, napra- 
vih slabo uslugo prosveti, prosvetnemu delavcu in družbi. Oprostite, če bi bila 
ta družba še malo bolj tehnokratska, kot dostikrat je, potem je zanjo to najboljša 
pot: prosto, liberalno tržišče, tu so ure, tu je denar, ostalo pa nas ne zanima; 
če denarja ni, pa tudi ur ni. Zato mislim, da se je treba v teh razpravah postaviti 
na stališče kompleksnega vrednotenja pedagoškega delavca v skladu s funkcijo, 
ki so jo dobile izobraževalne skupnosti. 

Ponovno poudarjam, da za to vprašanje v tem zakonu ne vidim rešitve, pa 
če tudi ga odlagamo- ne vem koliko časa. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Besedo ima republiški sekretar za 
prosveto in kulturo Tomo Martelanc. 

Tomo Martelanc: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Mislim, da v tako izčrpni in tako zagreti razpravi in še zlasti v tej razmeroma 
pozni. uri nimam res kaj bistvenega dodati k argumentom, ki so bili izrečeni 
v današnji, pa tudi v prejšnjih razpravah, ko smo razpravljali o spremembah 
in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. Če sem se kljub temu povzpel na govor- 
nico, je to predvsem zaradi tega, ker menim, da pa si vendar o dveh, treh 
stvareh nismo povsem na jasnem. Mogoče prehudo ocenjujem položaj; kolikor 
pa nimam prav, me bo to samo veselilo. 

Preden bi skušal opredeliti svoje mnenje, bi vendarle še rekel besedo, dve 
o pripombah, ki so bile izrečene v razpravi. Eden od tovarišev poslancev je 
plediral za kompromis: češ, če sta dva amandmaja, enega sprejmemo mi, dru- 
gega pa naj sprejme republiški zbor. Toda oe smo že za kompromis, potem je 
treba ugotoviti, da je prosvetno-kulturni zbor predložil 4 amandmaje, od katerih 
je dva republiški zbor že sprejel. Potem je na prosvetno-kulturnem zboru 
vrsta, da se dveh odreče. 
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Mislim pa, da ne gre in ne sme iti za kompromis v teh stvareh, ker so 
načelne narave; zato se je treba načelno in jasno opredeliti o teh stališčih. 
Zato sem tudi proti plediranju za kakršnokoli spravo v tem smislu. 

Drugo vprašanje zadeva pedagoške normative. Po zakonu o osnovni šoli 
lahko te normative določi oziroma predpiše, kot piše v zakonu, sekretar za 
šolstvo. Na sekretariatu pa smo vendar menili, da so ti normativi, zlasti kolikor 
zadevajo učno obveznost učiteljev, tako pomembna stvar, da je prav, da jih 
reguliramo z zakonom. Zato' smo kot pobudniki tega zakonskega predloga dali 
to tudi v zakon. 

Kako pravzaprav lahko določimo pedagoške normative? Mislim, da so za 
to lahko trije načini: ali znanstveno, ah tako da uzakonimo veljavno prakso 
ali pa z nekakšnim družbenim dogovorom, ki zaobjame na eni strani družbo, 
na drugi strani pa tiste delavce, ki so prizadeti s takim dogovorom, oziroma 
bolje rečena, ki so zainteresirani za tak dogovor. 

Glede znanstvenih raziskav in glede prakse, to je glede prvega in drugega 
načina nam te možnosti najbolje ilustrira podatek, ki ga je tovariš Drago 
Seliger povedal glede učnih obveznosti v posameznih drugih državah. Znancst 
se še ni dokopala do kakršnegakoli eksaktnega dognanja o številu ur, ki jih 
mora učitelj poučevati na teden. Navedene so bile države, ki imajo v večini 
primerov bolje razvito' pedagolko znanstveno-raziskovalno delo, kot ga imamo 
konkretno v Sloveniji, in vendar so med njimi take bistvene razlike — od 18 do 
28 ur. Zato mislim, da bi nam kakršnekoli znanstvene raziskave na tem pod- 
ročju prav tako mirne duše dokazale obveznost poučevanja 24 ur kot 22 ur. 

Praksa je prav tako zelo različna, bodisi v Jugoslaviji, bodisi pri nas, 
bodisi v mednarodnem merilu; tako tudi to ne more biti zanesljivo izhodišče. 

Preostane nam praktično samo tretji način, to je družbeni dogovor, ki ga 
skušamo pravkar uzakoniti prek tega zakona. In ta družbeni dogovor naj bi 
potrdila republiški in prosvetno-kulturni zbor. Zato smo menili, da bi to ne 
bila samo materija, ki naj jo predpiše republiški sekretar za prosveto in kulturo, 
ampak naj bi to bila dejansko stvar širšega družbenega dogovora. 

Jasno pa je, da gre pri takem družbenem dogovoru res za dogovor in ne 
za diktat tistih, ki so prizadeti, niti za diktat družbe. Gre za tako rešitev, ki je 
pogojena s trenutnim položajem, ki pa tudi najbolj ustreza eni in drugi strani. 
Zato bi bilo enako napačno diktiranje s strani družbe kot tudi s strani tistih, 
ki so neposredno prizadeti. Mislim, da moramo imeti obojestransko razumevanje 
in da samo na podlagi takega razumevanja lahko pridemo do sprejemljive, 
družbeno dogovorjene in samoupravne rešitve. 

No, naj se vrnem na tisto, kar sem na začetku načel, ker se mi zdi, da tu 
vendarle obstoji še določena nejasnost. Mislim, da je vsaj v nekaterih razpravah 
prišla do izraza dilema: ali 22 ali 24 ur. Menim, da se ta dilema niti v amand- 
maju niti v originalnem testu ne postavlja. Prosim za minuto potrpljenja, ker 
bom še enkrat prebral oba sporna člena. 

Kaj pravi amandma? »Učna obveznost učiteljev za razredni in predmetni 
pouk je tedensko 22 ur.« 

Kaj pravi pa originalni člen? »Učna obveznost učiteljev za razredni pouk 
je toliko učnih ur, kolikor jih določi predmetnik, vendar ne več kot 24 učnih 
ur na teden. 

Učna obveznost učiteljev za predmetni pouk je tedensko praviloma 22 ur.« 
Imamo še drugi odstavek, ki pa je skoraj identičen v obeh primerih, in ki 

pravi: »Če organizacija vzgojnega izobraževalnega dela tako zahteva, lahko 
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svet osnovne šole v okviru delovne obveznosti poveča ali zmanjša posameznim 
učiteljem za predmetni pouk u^no obveznost za največ 2 uri tedensko.« 

V amandmaju se besedici »predmetni pouk« črtata. 
Kaj to pomeni? To pomeni, da po takem tekstu, kot je predložen, razredni 

učitelji učijo glede na predmetnik; to pa pomeni, da večina učiteljev razrednega 
pouka uči 22 ur. To so vsi učitelji prvega in drugega razreda, ker je razredni 
pouk v prvem in drugem razredu danes, po veljavnem predmetniku 22 ur. Tako 
velja 24 ur samo za učitelje tretjega in četrtega razreda. 

Pri predmetnem pouku pa je položaj tak, da imamo 22 ur učne obveznosti 
plus ali minus dve uri, če organizacija pouka tako zahteva. To se pravi, da 
amandma ne predvideva fiksne obveznosti 22 ur, ampak pravi isto kot pri pred- 
metnem učitelju; se pravi, če organizacija pouka zahteva tudi pri razrednem 
učitelju plus ali minus dve uri, potem bo razredni učitelj učil tudi 22, 23 ali 
24 ur, lahko, pa tudi samo 20 ur. Zaradi tega smo menili, da je treba drugače 
določiti obveznosti razrednega učitelja, saj je pri sedanji organizaciji razred- 
nega pouka popolnoma nedopustno., da pristanemo na 20 ur, če pa predmetnika 
v prvem in drugem razredu zahtevata 22 ur učenja. S tem bi bili takoj v 
nasprotju z zakonom o osnovni šoli. 

Tako lahko trdim, da je učinek amandmaja v bistvu isti, kot je v original- 
nem tekstu, razen če ne mislimo kršiti 28. člena zakona o osnovni šoli, torej 
enotnosti razrednega pouka v nižjih razredih. Zato tudi ne vidim, v čem bi na 
ta način razvrednotili delo razrednega učitelja, ker govorimo v originalnem 
tekstu, da je njegova učna obveznost 22 ali pa 24 ur. Ce bi kje lahko govorih 
o razvrednotenju določenega dela, potem bi lahko pri predmetnem učitelju, 
ker je tam učna obveznost lahko 20 ali pa 24 ur. Tisti, ki dela 24 ur, bi se lahko 
upravičeno postavil na stališče, da je njegovo delo razvrednoteno, če pa njegov 
kolega spričo organizacije dela uči samo 20 ur. Tu je razlika večja kot pa pri 
razrednih učiteljeh, kjer je lahko le 2 uri. 

Nadalje menim, da ne bi smeli pomešati člena, ki govori o učni obveznosti, 
z nagrajevanjem in dalje, da ne bi smeli pomešati vprašanja učne z delovno 
obveznostjo. Če organizacija pouka oziroma predmetnik dejansko zahteva, da 
je nekdo obremenjen več kot drugi, ga je treba v okviru njegove delovne obvez- 
nosti ustrezno razbremeniti. Se pravi, če je njegova delovna obveznost 42 ur 
in če namesto 22 ur uči prek 24 ur, potem je to treba upoštevati pri razdelje- 
vanju drugih bremen, ki padejo nanj. 

Skratka, hočem poudariti to, da amandma pravzaprav z originalnim tekstom 
ni docela v nasprotju, ampak gre le bolj za tekstualno razliko. 

Res pa je, da vnaša amandma silno veliko nevarnost, da tudi pri razrednem 
pouku odstopamo od tega, da je razredni pouk enoten in ga poučuje samo en 
učitelj; le-to je v skladu z zakonom o osnovni šoli. Spremembe in dopolnitve 
zakona o osnovni šoli vendarle niso samo 63. f člen ali pa 88. a člen; njegovo 
izhodišče je bistveno drugje in smo se ga lotili predvsem zaradi tega, ker 
smo skušali razčistiti nekatera neurejena razmerja v delovnih odnosih. Mislim, 
da bi bila silna škoda, če bi spričo, vsega tega zavrli ta namen zakona. 

Za učitelje v srednjih šolah smo ta vprašanja uredili v zakonu o srednjih 
šolah; adekvatno smo skušali to rešiti tudi za osno-vno šolo. Ta vprašanja so 
predvsem razpis, strokovni izpit, razrešitveni rok za pedagoške delavce, dolo- 
čitev drugega dela poleg učne obveznosti, počitnice in druge stvari, ki so v 
prehodnih določbah. Zlasti pa je bilo potrebno ustrezno urediti tudi položaj 
delavcev-vzgojiteljev v vzgojno-varstvenih zavcdih. 



240 Prosvetno-kulturni zbor 

Ce bi zaradi vprašanj, glede katerih si danes konfrontiramo mnenja, tega 
zakona ne sprejeli, bi bilo to mimo interesov pedagoških delavcev in celotnega 
področja vzgoje in izobraževanja. Ker pa je šolstvo tudi dejavnost posebnega 
družbenega pomena, sem prepričan, da bi šel tudi mimo interesov širše družbene 
skupnosti, ki pa je že povedala svoje stališče prek republiškega zbora. 

Zato podpiram stališča, ki so bila izrečena predvsem s strani tovariša pred- 
sednika in tovarišice podpredsednice zbora ter predlagam, da zakon tak, kakršen 
je, sprejmete. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Sprašujem poslanke in poslance, če 
še kdo od njih želi besedo? (Ne javi se nihče.) Kolikor ne, zaključujem razpravo 
in prehajam na glasovanje. Zaradi možnosti, da bi prišlo pri glasovanju do 
manjše oziroma minimalne razlike, sprašujem zbor, če se strinja s tem, da 
glasujemo poimensko. (Poslanci se strinjajo.) 

Najprej glasujemo o 63. f členu, in sicer o predlogu stalnega odbora, da 
ostane tekst v tistem besedilu, v kakršnem ga je sprejel republiški zbor. (Se- 
kretar zbora Gojmir Komar kliče poslance, ki poimensko glasujejo.) 

Na osnovi poimenskega glasovanja je 27 poslancev glasovalo za, 21 proti, 
12 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo. Kaj to pomeni? Po strokovno1 prav- 
nem tolmačenju amandma ni sprejet, ker je večina glasovala bodisi proti, bodisi 
da so se glasovanja vzdržali. 

Za besedo je zaprosila podpredsednica zbora dr. Alesandra Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Tovariš predsednik, zdi se mi, da 
zadeva ni jasna; vsaj jaz ne vidim jasnosti, za kaj smo sedaj glasovali. Ali 
za to, da zakon sprejmemo', ali za to, da ga ne sprejmemo? 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da je bilo vendarle jasno. 
Glasovali smo o prvem amandmaju, to je o 63. f členu. Tisti, ki je glasoval za, 
je glasoval za predlog stalnega odbora, oziroma za prvotni tekst, kakršnega je 
sprejel republiški zbor. (Ugovarjanje poslancev.) 

Ali je kdo drugače glasoval cd principa, ki sem ga v začetku pred glaso- 
vanjem razložil? Lahko' bi glasovali za amandma ali pa proti; le tehnika bi, bila 
drugačna, rezultat glasovanja pa bi bil isti. 

Besedo ima podpredsednica zbora dr. Aleksandra Kornhauser. 

Dr. Aleksandra Kornhauser: Ne, obratno je, saj nismo glasovali 
za amandma; glasovali smo za'zakonsko dikcijo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Da ne bi izgubljali časa, komentar 
je namreč naslednji: morali bi glasovati o amandmaju in o tem, kdo je za 
amandma in kdo proti. Toda s tem bi obrnili samo tehniko, rezultat pa bi 
bil isti. 

Prosim, besedo želi poslanec Jože Smole. 

Jože Smole: Mislim, da je bil postopek glasovanja čisto v skladu s 
poslovnikom, ker se nismo opredeljevali o> nekih novih amandmajih, ampak o 
konkretnem predlogu stalnega odbora. To je edino>, kar je na dnevnem redu. 
Predlog stalnega odbora pa je bil, da prosvetno-kulturni zbor umakne svoj 
amandma k 63. f členu. 
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Kolikor jaz razumem rezultat glasovanja, se je prosvetno-kulturni zbor 
opredelil za predlog stalnega odbora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Glasujemo še o drugem amandmaju, 
to je o amandmaju k 88. a členu. Glasujemo o predlogu stalnega odbora, ki 
amandmaja ni sprejel in predlaga prvoten tekst, kakršnega je sprejel repu- 
bliški zbor. 

Pred glasovanjem bi sekretar zbora želel prebrati ustrezen člen začasnega 
poslovnika, ki bi nam pojasnil celotno proceduro. 

Gojmir Komar: 77. člen začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega 
zbora pravi: »Ce zakon ali drug akt ni sprejet v obeh zborih v enakem 
besedilu, zbora ponovno obravnavata tiste določbe, ki so sprejete v različnern 
besedilu.« 

To pomeni, da je predmet obravnave oziroma glasovanja amandma k 
63. f členu in 88. a členu. Glasuje se torej o amandmaju. 

Z drugimi besedami, kdor je glasoval za amandma, je glasoval proti prvot- 
nemu besedilu. (Ugovarjanje poslancev.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Če dovolite, samo ponovim rezultat 
glasovanja: proti amandmaju, sprejetemu na prejšnji seji prosvetno-kulturnega 
zbora je glasovalo 21 članov. 

Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Poenostavimo tako, da glasujemo o tem, kdo je za 
mnenje prosvetno-kulturnega zbora in kdo za mnenje republiškega zbora. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Dovolite, menim, da je rezultat ne- 
sporno čist: za tekst, kakršnega je sprejel stalni odbor našega zbora in repu- 
bliški zbor, je glasovalo 27 poslancev. Ah je točno? (Glasno pritrjevanje poslan- 
cev.) Za amandma, kakršnega je sprejel naš zbor, je glasovalo 21 poslancev, 
vzdržalo pa se jih je 12. (Pritrjevanje poslancev.) 

To pomeni, da zakon zaradi tega člena ni sprejet. (Ugovarjanje in vzkliki 
iz poslanskih klopi: Ni točno!) 

Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Gre za 12 vzdržanih glasov. Kakšna je formulacija v 
poslovniku? Ali je potrebna za izglasovanje večina navzočih? Ce je potrebna 
večina, te ni bilo. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Začasni poslovnik pravi: ,Predlog je 
sprejet, če je zanj glasovala večina na seji navzočih poslancev, če po tem poslov- 
niku ni potrebna drugačna večina.« 

Besedo ima poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob : Oprostite, zdi se mi, da vprašanje ni bilo prav postav- 
ljeno. Treba bi bilo ponovno vprašati, ali so bili poslanci proti temu, da se 
sprejme zakon tak, kot ga je že sprejel republiški zbor. 

16 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Predlagate ponovno glasovanje? (Gla- 
sovi iz poslanskih klopi: Da!) 

Odrejam 10 minut odmora. 

(Seja je bila prekinjena ob 17. uri in se je nadaljevala ob 17.10.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Ponovili bomo glasovanje. Glasovali 
bomo o obeh amandmajih prosvetno-kulturnega zbora. To se pravi, kdor bo 
glasoval za amandma, bo glasoval proti tekstu, ki ga je sprejel republiški zbor 
in ki ga predlaga stalni odbor našega zbora. 

Najprej glasujmo o amandmaju k 63. f členu in to poimensko. (Sekretar 
zbora Gojmir Komar kliče poslance, ki poimensko glasujejo.) 

Ugotavljam, da je za amandma glasovalo 21 poslancev, da je proti amand- 
maju glasovalo 26 poslancev in da se je 12 poslancev glasovanja vzdržalo. 
Amandma torej ni sprejet. 

Prehajamo na glasovanje o amandmaju k 88. a členu. (Sekretar zbora Goj- 
mir Komar znova kliče poslance, ki poimensko glasujejo.) 

Ugotavljam, da je pri glasovanju o amandmaju k 88. a členu izid naslednji: 
za sta glasovala 2 poslanca, proti 25 poslancev, vzdržalo pa se je 5 poslancev. 
Tudi ta amandma ni sprejet. 

Glede na to, da amandmaja nista bila sprejeta, ugotavljam, da je prosvetno- 
kulturni zbor sprejel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
cenovni šoli v identičnem tekstu, kot ga je sprejel republiški zbor. 

Ima morda kdo kako pripombo h glasovanju? Prosim, poslanec Boris 
Feldin. 

Boris Feldin: Po mojem mnenju gre za kršitev poslovnika. Na gla- 
sovanje ni bilo potrebno dati amandmajev, ker so bili ti izglasovani že na 
prejšnji seji. Dnevni red predvideva razpravo in sklepanje o predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli in o predlogu stalnega 
odbora prosvetno-kuiturnega zbora. Ta odbor je predlagal, da sprejmemo 
prvotno besedilo, mi pa smo glasovali o amandmajih, o katerih smo že glasovali. 
Po mojem mnenju bi smeli glasovati le o tem, ali amandmaje umikamo ali ne. 
Po vsem tem mislim, da je poslovnik kršen. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Kakorkoli že, vsebine glasovanja ta 
pripomba ne spreminja. Prosim poslanec Vlado Golob. 

Vlado Golob: Mnenja sem, da je za izglasovanje potrebna večina. 
Nisem jurist, toda, kar je rekel tovariš Feldin, je v redu. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Vse kaže, da moramo ponovno preki- 
niti sejo in vprašati naše pravnike, kako to tolmačijo. 

(Seja je bila prekinjena ob 17.20 in se je nadaljevala ob 17.25.) 

Predsednik Miloš Poljanšek: Obveščam zbor, da amandmaji n'so 
dobili ustreznega števila glasov in zaradi tega niso sprejeti. Tako je sprejet 
enak tekst, kot v republiškem zboru in je pripomba tovariša Feldina ovržsna. 
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Prehajamo' na 4. točko dnevnega reda, to je na razpravo o zakon- 
ski ureditvi financiranja nekaterih oblik družbenega varstva otrok v Sloveniji. 

Kot gradivo k tej točki dnevnega reda ste prejeli predlog zakona o skup- 
nostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v 
SR Sloveniji, ki ga je skupščini predložil izvršni svet. Naš zbor daje k predlogu 
zakona le svoje mnenje, ker sta pristojna zbora republiški in soeialno-zdrav- 
stveni zbor. 

Izvršni svet je sporočil, da bo za uvod v razpravo k tej točki dnevnega 
reda spregovorila tovarišica Zora Tomič, član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Zelo 
mi je žal, da je predlog zakona prišel na vrsto' po tako zavzeti obravnavi v 
zvezi z nekaterimi vprašanji osnovne šole in ob tako pozni uri, vendar pa upam, 
da bo predlog kljub temu deležen vaše pozornosti. 

Predlog zakona o skupnostih otroškega varstva, o katerem razpravljate 
danes v tem zboru, ni dokument, s katerim sistemsko urejamo celotno družbeno 
skrb za otroke, temveč je le dokument, s katerim izpolnjujemo praznino, ki nam 
je ostala zlasti glede financiranja tistih oblik otroškega varstva, s katerimi 
neposredno pomagamo zaposlenim staršem pri varstvu, vzgoji in prehrani otrok 
v času njihove odsotnosti na delu. Z njim izpolnjujemo tudi praznino na 
področju upravljanja in razvijanja tega področja. 

Pri tem seveda računamo s tem, da SO' otroci in mladina zelo pomembna 
kategorija v sistemu zdravstvenega varstva, vzgoje in izobraževanja ter social- 
nega varstva in da je potrebno še nadalje krepiti odgovornost in skrb teh 
družbenih služb za razvoj tistih oblik otroškega varstva, ki so integralni del 
njihovih nalog. S tem predpisom ustvarjamo le pogoje za reševanje nekaterih 
aktualnih vprašanj in problemov tako, kot se nam kažejo v današnjih razmerah 
glede na ekonomiko, razvitost drugih družbenih služb in potrebe družine, ko 
je polno zapoislena in odv'sna od uslug družbenih institucij. Posebno zaostreno 
se nam to kaže z uvajanjem novega delovnega časa. Seveda pa to ne pomeni, 
da ne bomo mogli teh vprašanj čez čas rečevati na drugačen način in v drugač- 
nih okvirih. 

Zakonski predpis je plod dolgoletne razprave o družbeni pomembnosti 
otroškega varstva in o družbenem interesu za urejanje teh vprašanj, ki so 
neposredno vezana na regeneracijo družbe. Lahko trdimo, da je bila r:soluc'ja 
o nalogah komune in stanovanjskih skupnostih pri razvijanju otroškega varstva 
prvi zavesten kcrak v družbenem obravnavanju teh vprašanj. Naša razprava 
o s:stemu otroškega dodatka in neposrednega otroškega varstva v faderaciji je 
bila konstruktiven prispevek za oblikovanje zveznega predpisa in za obliko- 
vanje naš'h stališč, na csnovi katerih je bil izdelan zakon, o katerem danes 
razpravljamo, in ki upošteva sociološke, demografske in ekonomske razmere 
v naši republiki. 

2"v interes javnosti pri oblikovanju tega predpisa kaže ne le na potrebo 
o takem predpisu; kaže tudi na odgovornost vseh družbenih dejavnikov v naši 
repubiiki, da najdemo najprimernejše, uiinkovite in realne zakonske rešitve. 
Fredlog je v veliki meri upošteval predloge javne razprave in se zaradi tega v 
precejšnji meri razi'kuje od oenutka zakona, ki je bil v javni razpravi. Ne 
razlikuje pa se glede na vodilno misel, to je, na odgovornost družbene skupnosti 
2;a razvoj tega področja. 

16* 
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Predlog vam je vsem dobro znan, saj ste sodelovali v razpravah na terenu, 
v družbeno-političnih organizacijah in v skupščini. Zato ga ne bi podrobneje 
obrazlagala. Želim le podčrtati glavne značilnosti predloga, da nam nekatere 
konkretne rešitve ne bi zameglile temeljnih vidikov. 

S tem predpisom postajajo problemi dnevnega varstva otrok tako družbeno 
aktualni in pomembni, da jih samostojno urejamo kot prvorazredne socialno- 
varstvene probleme, ki jih ne moremo še nadalje reševati na vzporednih tirih 
z nedoločenimi viri financiranja, odvisnimi predvsem od subjektivne presoje, 
in brez posebnega vpliva vseh prizadetih, tako staršev in delovnih organizacij, 
kot tudi ustanov, služb, organizacij, krajevnih skupnosti in družbeno-političnih 
skupnosti, ki imajo interes za reševanje problemov in za razvoj tega področja. 
Deklarirano družbeno odgovornost za razvoj mlade generacije tudi s tem pred- 
pisom konkretiziramo, ker obvezujemo vse člane naše družbene skupnosti, da 
prispevajo delež ustvarjenega dohodka kot obvezni prispevek za razvoj te 
družbene dejavnosti. To pomeni, da bomo prispevek za dnevno varstvo otrok 
le različno zbirali, prispevali pa bodo vsi aktivni prebivalci naše republike. 

Poleg rednega obveznega prispevka zelo poudarjamo fakultativne vire, 
od prispevkov delovnih organizacij pa do samoprispevkov občanov. Zavedamo 
se namreč, da redni obvezni vir ne more odtehtati teh virov, da bo lahko le 
stimulator, osnova, na kateri bomo zbirali dodatna denarna sredstva in realno 
programirali glede na potrebe območja. Zato predlog tudi računa s tem dejstvom 
in predvideva, da ostane ves delež za dnevno varstvo otrok v občini, pri 
osnovnem nosilcu razvoja otroškega varstva, sredstva za otroški dodatek pa 
se stekajo v republiki. 

Združevanje sredstev za dnevno varstvo na višjem nivoju bo mogoče le 
na osnovi sporazuma, na osnovi konkretnega programa. Se več, zakon obvezuje 
družbeno-politične skupnosti, da tudi v bodeče namenjajo iz svojih dohodkov 
primeren delež za razvoj tega področja, kar pomeni, da bo lahko tudi repu- 
blika na svoj način prispevala k razvijanju te družbene dejavnosti. 

Prav tako govori zakon o drugih specializiranih samoupravnih skupnostih, 
kot so izobraževalne skupnosti, skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev 
in kmetov, pa tudi o družbenih skladih, katerih finančne obveznosti z uvedbo 
obveznega prispevka za otroško varstvo ne usahnejo, temveč mora delež 
sredstev za dnevno varstvo otrok rasti glede na povečanje sredstev za to dejav- 
nost. Strah, da se te skupnosti in družbeni skladi umaknejo pri financiranju 
tega področja, je bil večkrat izražen v javni razpravi. 

Nadalje, na tem področju izhajamo iz samoupravljanja občanov za razliko 
cd samoupravljanja šolnikov ali zdravstvenih delavcev, ker menimo, da bo vloga 
vseh družbenih dejavnikov in neposredno zainteresiranih tudi v bodoče izredno 
pomembna ne le glede ustvarjanja dodatnih materialnih pogojev za razvoj 
dnevnega varstva otrok, temveč tudi glede izoblikovanja vsebinskih vidikov 
tega področja, na katerem mora biti dejavnost čimbolj prilagojena konkretnim 
potrebam zaposlene družine. 

Zakon predvideva ustanavljanje samoupravnih organizmov, ki bodo na 
tem področju vodili politiko, kar pomeni, da ne bodo skrbeli le za premišljeno 
đelitev obvezno zbranih sredstev — zato v predlogu ni več govora o skladu 
— temveč bodo povezovali različne družbene dejavnike v široki akciji za 
razvoj materialne osnove dnevnega varstva otrok in za funkcioniranje najraz- 
ličnejših oblik otroškega varstva. Odnos teh samoupravnih organizmov do 
družbeno-političnih skupnosti in do tistih, ki usmerjajo družbeni razvoj ter 
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tistih samoupravnih organizmov, ki imajo naloge na področju družbene skrbi 
za otroke, mora biti suveren, mora biti enakopraven. 

Ce hočemo v naših prizadevanjih uspeti, moramo koordinirati delo na 
osnovi realnih programov, ki bodo omogočili iniciativo slehernemu. Zato je 
zakonska obveznost družbeno-političnih skupnosti, da sprejmejo program raz- 
voja otroškega varstva, toliko pomembnejša. 

V razpravi smo bili enotni, da nam je v republiki potreben tak samostojen 
samoupravni organizem: skupnost otroškega varstva. Ta naj bi opravljala 
naloge, kot so navedene v predlogu zakona, občini pa kaže prepustiti izbiro 
samoupravnega organizma, ki bo opravljal te naloge in upravljal s sredstvi. 
To je lahko samostojna skupnost otroškega varstva ali pa izobraževalna skup- 
nost. V tem primeru pa moramo spremeniti zakon o izobraževalnih skupnostih 
in njihove statute, ker ni dovolj, da zagotovimo le namensko porabo sredstev, 
temveč moramo zagotoviti opravljanje vseh nalog skupnosti otroškega varstva 
in s tem tudi večji in neposredni vpliv različnih dejavnikov na razvoj tega 
področja v okviru izobraževalne skupnosti. 

Moram reči, da je bila v javni razpravi pogosto istovetna samouprava in 
delo strokovnih služb na tem področju. Menim, da za področje otroškega varstva 
ni potrebno ustvarjanje nikakršnih novih služb, zlasti ne administrativno-teh- 
ničnih, ampak da je to mogoče opravljati v okviru že obstoječih služb. 

S tem predpisom urejamo tudi otroški dodatek za zaposlene z otroki, kot 
eno izmed oblik pomoči zaposleni družini na osnovi vzajemnosti in solidarnosti 
zaposlenih. Ne razširjajmo kroga upravičencev,, čeprav je bilo tudi nekaj takih 
predlogov, ker bi to pomenilo tolikšno obremenitev bodočih upravičencev, da 
jih ti ekonomsko ne bi prenesli, oziroma tolikšno prelivanje sredstev, da bi 
morali otroški dodatek zaposlenih občutno zmanjšati. 

Na videz pri otroškem dodatku ni veliko sprememb. Vendar sodim, da so 
spremembe bistvene. Odpravljamo degresijo glede na število otrok. To pomeni, 
enak znesek otroškega dodatka za vse otroke. 

Nadalje smo se odločili za polni znesek otroškega dodatka v višini 5000 SD; 
do sedaj je bil povprečni 4600 din. Učinkovito povečati otroški dodatek pa nam 
naše materialne možnosti ne omogočajo1, če hočemo izločiti del sredstev tudi 
za dnevno varstvo, saj pomeni povečanje otroškega dodatka za 250 dinarjev 
letno okrog 750 milijonov dinarjev. 

Predlagamo tudi izenačitev vseh zaposlenih glede časa za pridobitev pravic 
do uveljavljanja otroškega dodatka; edina izjema naj bi bili samohranilci. 

Nadalje predlagamo valorizacijo letošnjega cenzusa na 55 000 S dinarjev, 
ker menimo, da nismo upravičeni še nadalje bistveno zmanjšati števila otrok, 
ki prejemajo otroški dodatek. Predlog zakona ne predvideva možnosti, da bi 
lahko starši prejemali za svojega poročenega otroka otroški dodatek, ker me- 
nimo, da je nemogoče obravnavati osebo, ki je sklenila zakonsko zvezo, za 
otroka, ker se celo mladoletna oseba s poroko emancipira. 

Kot je iz predloga zakona in tudi obrazložitve razvidno, dajemo poudarek 
dnevnemu varstvu otrok, čeprav se to ne kaže v finančnih učinkih, kot obliki 
družbene pomoči družini pri vsakodnevnem varstvu, vzgoji in prehrani do- 
jenčkov, predšolskih in šolskih otrok. Ta pomoč se uresničuje v šolah, zavodih 
za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, v vzgojno- 
varstvenih ustanovah in v drugih oblikah otroškega varstva v krajevnih skup- 
nostih in v občini. Tako nam v sedanjih razmerah stopajo v ospredje socialno- 
varstveni vidiki v reševanju teh problemov, ki pa vključujejo tudi pedagoške 
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vidike. Zal, ob taki materialni osnovi in takih materialnih možnostih za razvoj 
dnevnega varstva otrok ne moremo pedagoških vidikov konstituirati kot osnov- 
nih vidikov, kar pa ne izključuje tako urejanje v bodočnosti; terja pa v sedanji 
fazi koordinirano delo in zavzetost za reševanje teh vprašanj. 

Ob koncu še o stopnji prispevka za otroško varstvo. Stopnja bo predpisana 
s posebnim zakonom, kc< bodo znani vsi instrumenti za prihodnje leto. Menimo, 
da mora imeti stopnja dolgoročnejši značaj, ker edino tako lahko računamo z 
realno osnovo za programiranje otroškega varstva, mobilizacijo dodatnih sred- 
stev in njihovo racionalno porabo. 

V javni razpravi so bile izrečene zahteve po povečani prispevni stopnji, 
pa tudi po obremenitvi nekaterih drugih virov s prispevkom za otroški do- 
datek. Zlasti glede prispevne stopnje iz osebnega dohodka moramo računati ne 
le z objektivnimi omejitvami, temveč tudi s konkretno situacijo skladov in- 
validsko-pokojninskega zavarovanja, pa tudi z možnostmi za obremenitev dru- 
gih občanov, zlasti kmetov. To pomeni, da moramo ostati na realnih tleh, čeprav 
so problemi tako nakopičeni, da terjajo večja družbena vlaganja. 

Mislim, da sem v tej uvodni razpravi odgovorila že na nekatera stališča, ki 
so bila izrečena v javni razpravi, in pojasnila razloge, zaradi katerih jih nismo 
upoštevali v oblikovanju tega predpisa. Vrsta odgovorov pa je tudi v sami ob- 
razložitvi. Nekateri predlogi, ki pa so zelo upoštevanja vredni, npr. glede ob- 
ravnavanja družine z otroki, ki jih nismo mogli upoštevati v oblikovanju tega 
predpisa, pa ostanejo še naprej aktualni do takrat, ko jih bomo uresničili v 
okviru drugih predpisov. 

Prepričana sem, da ta zbor deli moje mnenje, da s tem predpisom ustvar- 
jamo pogoje, da bo postala predšolska vzgoja in celodnevno bivanje otrok v šoli 
pravica slehernega našega otroka in da je ta predpis korak naprej v uresni- 
čevanju enotnosti vzgoje in izobraževanja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa! Začenjam razpravo. K 
besedi se je prijavil poslanec Dušan Čoki. 

Dušan Cokl: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši! K predlogu 
zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otro- 
škega varstva v SR Sloveniji bi imel nekaj splošnih pripomb. Pripominjam že 
takoj v začetku, da nisem finančni strokovnjak, ki bi se razumel na različne 
motive, ki vodijo našo gospodarsko stvarnost v vseh odtenkih in posameznostih. 
Toliko pa se na te zadeve vendarle razumem, da lahko govorim o nekaterih 
nepravilnostih in celo krivicah, ki spremljajo naše vsakdanje delo. 

Vsi se še prav dobro spominjamo razprav o zakonu o temeljnih izobraževalnih 
skupnostih; koliko je bilo tu govorjenja, koliko predlogov, koliko upravičenega 
razburjanja in koliko končnega razočaranja. Pa pustimo temeljne izobraževalne 
skupnosti, čeprav tudi tu še ni vse jasno in pravično. Upravičeno se morda 
nekateri bojimo, da se bo po sprejemu današnjega zakona zgodilo isto, kot se 
je pri temeljnih izobraževalnih skupnostih; bojimo se namreč, da bomo s spre- 
jemom tega zakona spet uzakonili velikanske razlike, ki so ostale take tudi 
pri temeljnih izobraževalnih skupnostih. 

Dovolite mi, da navedem samo nekaj številk, ki sicer ne spadajo k otroške- 
mu varstvu, ki pa naj vseeno ilustrirajo stanje, kakršno je danes v šolstvu 
in naj nas opozarjajo' na nevarnosti, ki bi se mogle in ki se bodo gotovo ponovile 
pri otroškem varstvu. Da je ptujska občina lahko pokrila vsaj potrebo po pro- 
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računskih sredstvih zase, za republiko in za zvezo, je morala kmetom predpisati 
najvišjo prispevno stopnjo 37,2%, čeprav je republiško povprečje le 15°/o ka- 
tastrskega dohodka. V SR Sloveniji je bilo leta 1966 izterjanih na ta račun 88 %, 
v Ptuju pa kar 94 %, kar je več kot v nekaterih dotiranih občinah. Razumljivo 
je, da kmetje v ptujski občini upravičsno kritizirajo in godrnjajo, posebno še 
tisti, ki mejijo na manj obremenjene občine. 

Leta 1966 je bila v nekaterih dotiranih občinah proračunska potrošnja na 
prebivalca 367, 377, 442, 502, 504 in celo 768 dinarjev, v Ptuju pa samo 337 
dinarjev, kar je najnižje v SR Sloveniji. Pri posameznih številkah ne bi rad 
navajal imen občin, da ne bi izgledalo kot nevoščljivost. Kakšna bi šele bila 
ta razlika, če bi primerjal nedotirane občine! Pa še nekaj številk: stroški na 
učenca v ptujski občini so 830 N dinarjev, na moji šoli samo 706 N dinarjev, 
v nekaterih dotiranih občinah pa kar 959 in celo 1357 N dinarjev. Glejte tova- 
rišice in tovariši, kako različno vrednost imajo naši osnovnošolski otroci, pa 
vendar vsi živijo in delajo v SR Sloveniji; in tako različno vrednost bodo imeli 
najbrž tudi po zakonu o otroškem varstvu. 

Pa bodi O' tem sedaj dovolj! Oprostite, da sem se nekoliko dalj časa za- 
mudil ob tem vprašanju, ki pa, verjemite mi, ni tako daleč vstran od problema, 
o katerem pravkar razpravljamo. 

Zakon govori o oblikovanju sredstev iz stalnih, obveznih in drugih virov. 
Ti viri so, kot nam je dobro znano, kaj labilni, neredni in tu in tam nečloveški. 
Glejte, pri nas imamo že različno razvite centre, bogatejše in manj bogate, da 
celo revne in prav siromašne. Vsa sredstva se v glavnem zbirajo v teh večjih 
oentrih, kar je samo deloma prav, ker se pač tam tudi trošijo. Vemo pa, da 
vsi ne moremo živeti v večjih in bogatejših centrih in da še dolgo ne bomo. 
Vemo tudi, da živijo pri nas ljudje tudi še tako, da bi si želeli več toplote in več 
svetlobe, več boljšega življenja, pa jim je to zaenkrat še nemogoče. Pozdravljam 
zato tretji odstavek 12. člena, ki vendarle enkrat že govori o tem, da se sredstva 
iz osebnega dohodka stekajo tja, kjer je prebivališče delavca in torej tudi 
njegovega otroka. 

Žal bo dnevno varstvo otrok možno spet tam, kjer so imeli že do sedaj soraz- 
merno vsega dovolj, vsekakor pa neprimerno več, kot tisti kraji, ki bodo tudi 
s tem zakonom udarjeni. Prav je, da gremo naprej — mi to pozdravljamo. Ne 
moremo pa se strinjati z dejstvom, da nismo nekateri še niti tam, kjer so bih 
nekateri že pred 10 in več leti; nekateri bomo pač vedno capljali na repu. 

Nekaj členov govori tudi o kmečkem otroku. Tu bi postavil vprašanje, kdaj 
smatramo nekoga za kmeta in kdaj ne. Otroški dodatek prejema po dosedanjih 
kriterijih otrok takega delavca, ki mu mesečni osebni dohodek ne presega 500 
N dinarjev na družinskega člana. Zakaj pa ne dobi otroškega dodatka tudi 
kmečki otrok, rojen v kmečkem domu, če se tako sploh še more imenovati, 
ker ima samo nekaj arov zemlje, pa številno ali še kar preštevilno družino? 
Osebni dohodek v taki družini prav gotovo še zdaleč ne presega 500 N dinarjev 
na družinskega člana. Mogoče opravičljiva krivica je dejstvo, da sploh še imamo 
otroke, ki še vedno trpijo pomanjkanje, čeprav se že 26 in več let borimo in 
tolčemo za njihov lepši jutrišnji dan. Ne bi rad pregloboko segal, vendarle pa 
se počuti otrok v družini, kjer je mesečni osebni dohodek več 100 000 S dinar- 
jev, menda mnogo bolje in ugodneje, kot tisti, ki mu zaslužita oče in mati, 
oba skupaj, komaj za boren vsakdanji kruh, ki je, verjemite mi, ponekod še 
kaj grenak in težak. 
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Ne vem točno, kako je z otroškim dodatkom urejeno bodisi v kapitalističnih 
bodisi v socialističnih državah, mislim pa, da bi bilo zelo socialistično, če bi pri 
tem dodatku in sploh pri otroškem varstvu v prvi vrsti upoštevali otroka, ne 
pa očeta in mater ter njune zasluge pri bogatenju naše skupnosti. Otroci so- 
cializma namreč ne bi smeli čutiti razlik, ki jih popolnoma razumljivo moramo 
občutiti njihovi starši. 

Zavedamo se tovarišice in tovariši, da je bilo' nemogoče in da bo še nekaj 
časa težko vse urediti in vsem in vsakomur ugoditi. Vemo pa, da bi se pa lahko 
in moralo marsikaj pravičneje urejati in bolj človeško. Potem morda ne bi bilo 
potrebno, da bi dajala učiteljica neke naše podeželjske šole za domačo računsko 
vajo takole nalogo: »Kolikokrat mora stopiti učenec 1. razreda, ki je star 7 let, 
da pride od doma do šole, če je pot dolga 8,237 km, če je korak dolg 43 cm in 
če mu zdrsne v haloški jesensko razmočeni ilovici korak vsakokrat za 10 cm 
nazaj ?« 

Oprostite, tovarišice in tovariši, moja razprava je morda res kaj nenavadna, 
pa kaj hočem, tako nenavadne so tudi stvari v našem delu. Ne razumite me, 
prosim, napačno! Učitelji ne prosimo toliko zase, saj smo končno le se isti 
slovenski učitelji in vzgojitelji polni idealizma in ljubezni do našega mladega 
rodu, čeprav smo za svojo enako ali pa morda tu in tam še težje delo različno 
nagrajeni. Prosimo in zahtevamo za našega otroka, ki ima žal v Socialistični 
republiki Sloveniji kaj različno, premnogokrat krivično in nečloveško vrednost. 

Če smo že s temeljnimi izobraževalnimi skupnostmi uzakonili krivico, ki 
nas prizadene ob študiju oziroma primerjanju materialov, ki govore o vrednosti 
učenca in učitelja, merjene z dinarjem na območju SR Slovenije, potem naj bi 
pristojni forumi poskušali to krivico popraviti z neko drugo stvarjo, ki bi se 
naj izražala v izdatnejši pomoči pri otroškem varstvu. Morali bi biti menda 
še nekaj časa bolj načrtni oziroma perspektivni, da bi ne gradili objektov, ki 
bi le deloma služili premajhnemu številu otrok ali celo njihovemu padanju na 
eni strani, na drugi strani pa ne spomenikov, za katere nas bodo čez 100 in več 
let zanamci na tihem preklinjali, ker jih bodo morali kot spomenike čuvati; 
kot mora danes Ptuj, ki požira stotine milijonov dinarjev, če ga hočemo ohraniti 
kot muzej, ob tem pa ne vemo, kje bi dobili denar, da bi uredili otroško varstvo 
za otroke, ki stanujejo v dokaj nezdravih razmerah tega starega, kulturno- 
zgodovinskega spomenika. 

Mogoče ah pa skoraj gotovo bomo ugotavljali že čez nekaj let, da z našim 
šolstvom in otroškim varstvom nekaj ni v redu in bomo začeli z reformo, ko 
bo za naš današnji mladi rod že prepozno in se bo le-ta, ko bo odrasel in sam 
rodil otroke, moral še vedno boriti za lepši in toplejši jutrišnji dan svojega 
otroka. 

K temu splošnemu delu bi predlagal nekaj, kar naj bi nas vodilo pri na- 
daljnjem urejanju tega silno perečega problema. Ker ne gre pri vprašanju 
otroškega varstva samo za varstvo v materialnem smislu, temveč tudi za vzgojo 
najmlajšega, pa tudi šolskega in deloma pošolskega rodu, mislim, da tega ne bi 
smeli ločevati in prepuščati skrbi za naš mladi rod številnim forumom, odborom 
in skupščinam, temveč to skrb združiti v eno telo. Temeljna izobraževalna 
skupnost in temeljna skupnost otroškega varstva bi naj bili eno, kot mora biti 
eno naša skrb za vzgojo in pravilno rast našega mladega rodu. Zakaj ne bi dela 
poenotili, če se le da. 

Naša sodišča zberejo na leto precejšnje vsote denarja; v Ptuju menda kar 
okrog 100 milijonov dinarjev, če prištejemo še sodnika za prekrške. Ravno 



39. seja 249 

toliko pa stane tudi vzdrževanje teh dveh organov. Zakaj ne bi sredstva, ki se 
zbirajo pri delu sodišč, ostala v občini, ki mora že tudi sicer iz svojih sredstev 
vzdrževati sodišča? Tako bi lahko sredstva, ki gredo sedaj iz občinskega pro- 
računa za sodišča, uporabili morda za otroško varstvo. Seveda bi morali v ta 
namen predlagati spremembo zveznih predpisov. Ce bi se namreč ta sredstva 
zbirala, oziroma ostajala v občini, bi bili mogoče sodniki doslednejši in strožji, 
saj bi na tak način ustvarili za svojo občino več sredstev, kot jih pa sicer, ko 
gredo vsa ta sredstva izven občine. 

Enako kot pri šolstvu, bi predlagal tudi pri otroškem varstvu, da bi ga 
začeli smatrati za nacionalni, ne pa za komunalni problem. V ta namen naj bi 
se seveda izvršila tudi tu prerazdelitev narodnega dohodka na relaciji občina — 
republika — zveza. Največ otrok je menda v občini, manj v republiki, najmanj 
pa v zvezi. 

Ce bomo s tem zakonom spet prehiteli sami sebe in precenili svoje denarne 
možnosti, kot to radi delamo, saj smo znani po silno naprednih zakonih, pred- 
pisih, uredbah ali kakor se že vsi ti akti imenujejo, potem pomislimo že takoj 
ta hip, kako bomo zakon izvajali tako, da ne bo na eni strani preobilja, na 
drugi strani pa se ne bo> nič spremenilo', enako kot se ni pri temeljnih izobra- 
ževalnih skupnostih. Naši ljudje postajajo namreč vedno bolj izobraženi in 
znajo uporabljati ušesa in oči. 

Poskušal sem, tovarišice in tovariši, dodati k današnji razpravi nekaj svojih 
misli, ki jih ne bi rad zaključil, kot jih je tovariš na konferenci samoupravljavcev 
v Ptuju, namreč z mislijo na našega malega otroka, ki med dveurno hojo skozi 
turobni jesenski mrak v še vedno dobro, staro šolo prepeva pesmico, ki jo je 
slišal iz svetle tople haloške vikend hišice »Po haloških cestah je furati fajn«. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Hvala lepa poslancu Coklu za pri- 
zadeto razpravo. Dalje ima besedo poslanec Janez Karlin. 

Janez Karlin: Tovariš predsednik, jaz bi raje nekaj vprašal, kot pa 
razpravljal. Gre za vprašanje k 35. in 36. členu. 35. člen določa, da se sredstva, 
ki se zberejo, predvsem uporabljajo in dajo za graditev, adaptacijo in investicij- 
sko vzdrževanje ter za opremo zavodov, ki izvajajo dnevno varstvo otrok. 1. 
odstavek 36. člena pa govori: »Soudeležba pri stroških za storitve v zvezi z 
dnevnim varstvom otrok se lahko' daje iz sredstev za dnevno varstvo samo 
izjemoma, če bi teh stroškov starši ne mogli sami plačevati.« 

Sprašujem naslednje: Kot je bilo danes že rečeno, gremo v perspektivi k 
splošnemu ali pa, vsaj postopno k celodnevnemu bivanju otrok v šoli. Vemo, 
da je trenutno v varstvene oddelke pri šolah zajetih silno majhen odstotek otrok, 
in da so to pretežno socialno in moralno ogroženi. Zanima me, ali po določilih 
zakona odpade plačevanje učno-vzgojnega osebja, ali pa so dolžni starši prispe- 
vati poleg denarja za malico in kosilo tudi za učno-vzgojno osebje. 

Mislim, če bi šli na to, da to ne bi bilo prav in smotrno, ker bo z uvelja- 
vitvijo celodnevnega bivanja v šoli to spadalo v šolsko obveznost; zakon in 
ustava pa določata, da je osnovna šola brezplačna za vse učence. To se pravi, 
da bi morala biti zagotovljena sredstva tudi za učno in vzgojno osebje. 

Ker tega zakon ne določa, predlagam, da bi se vzgojno osebje še naprej 
plačevalo kot ostalo učno osebje v šolah. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Odgovorila bo tovarišica Zora Tomič, 
član izvršnega sveta. 

Zora Tomič: 35. in 36. člen sta zelo zanimiva, ker določata namembnost 
sredstev, zbranih iz obveznega vira. 35. člen v prvem odstavku popolnoma jasno 
govori, za kaj se dajejo sredstva, ki jih zberemo iz obveznega vira. Glede na 
občutno pomanjkanje zavodov, kjer bi se lahko odvijalo dnevno varstvo otrok, 
smo- bili mnenja, da je treba sredstva, ki se zberejo, prvenstveno uporabljati 
za razrešitev materialne osnove otroškega varstva, to se pravi, za razvijanje 
tistih institucij, ki bodo nudile dnevno varstvo-. V teh pa so zajeti osnovna šola, 
jasli ali pa otroško- igrišče v krajevni skupnosti. 

36. člen ničesar ne govori o tem, naj bi starši na novo oziroma dodatno 
plačevali delo učno-vzgojnega osebja. Nam je bilo vseskozi jasno- in v svoji 
obrazložitvi sem to povedala, da računamo še nadalje s prispevki izobraževalne 
skupnosti za plačevanje vzgojno-izobraževalnega dela. Tu sploh ni bilo nobenih 
pomislekov. 

V zvezi s tem, kar je povedal tovariš Čoki, bi odgovorila naslednje: Mislim, 
da ste iz obrazložitve lahko razumeli, da otroke ne delimo na občinske, med- 
občinske in republiške, ampak da so otroci naša nacionalna vrednota in jih 
želimo kot take obravnavati. Vendar, ker mora biti povsod opredeljen osnovni 
nosilec, ki je dejansko odgovoren, da se stvari razvijajo, smo to poverili občini, 
kot tisti temeljni skupnosti, ki lahko najbolje rešuje te probleme, ne samo 
glede na svoje materialne pogoje, ampak tudi glede na poznavanje potreb po 
otroškem varstvu na svojem območju. 

Mislim, da je iz same obrazložitve in iz predloga zakona jasno razvidno, 
kako naj bi potekala delitev sredstev med občino, republiko- in federacijo. 
Republika predstavlja rizično skupnost za otroški dodatek. Kljub nizki nata- 
liteti imamo še vedno v naši republiki občine, ki ne zberejo toliko sredstev 
za otroški dodatek, da bi lahko z njimi pokrile izdatke za otroški dodatek. 
Nepravilno bi bilo, da bi bile občinske meje tiste, na osnovi katerih bi se 
odločali o pravici do otroškega dodatka ali celo o višini. Zaradi tega naj bi 
se na osnovnem prispevku izvrš'la delitev in sicer: za otroški dodatek, ki se 
steka v republiko 80 '%>, medtem ko naj bi 20 %> ostalo v občini, ne glede na to, 
koliko- sredstev bo ta občina rabila za izdatke v zvezi z otroškim dodatkom. V 
programu pa je, kot ste videli, določeno, kdaj republika kot nacionalna in druž- 
benc-politična skupnost nastopi in intervenira tam, kjer so veliki problemi na 
tem področju. Za prihodnje leto sicer nismo imeli pripravljenih konkretnih 
programov, na podlagi katerih bi lahko- pridobili občine, da bi del svojih sred- 
stev odstopile republiki, da bi lahko intervenirala v tistih občinah, kjer bi bila 
taka intervencija upravičena, smo pa mnenja, da bo v bodoče moralo priti do 
take intervencije. 

Želela bi poudariti še tole: na področju dnevnega varstva otrok zakonski 
predpis ne dela nobene razlike med otroci v mestu in na podeželju, o tem zakon 
sploh ne govori. Povsem enako zavezujemo tudi vse občane naše republike za 
prispevek. Seveda pa bodo možnosti za razvijanje posameznih oblik lahko 
dokaj različne. Najbrž bo v redu, če bomo uredili šolsko prehrano, če bomo 
začeli novo šolo in še vrsto takih oblik. Skratka, zakon daje možnost, da se 
sredstva uporabljajo kar najbolj racionalno in potrebam določenega območja 
primerno. 
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Predsednik Miloš Poljanšek: Ali želi še kdo razpravljati? (Ne.) 
Ce ne, prosim predstavnico skupine poslancev, poslanko Marijo Faganeli, da 
prebere predlog mnenja, ki naj ga pri tej točki dnevnega reda sprejme naš 
zbor in posreduje pristojnima zboroma. 

Marija Faganeli: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Skupina poslancev za otroško varstvo je nekajkrat pretresala osnutek, pa 
tudi predlog zakona o otroškem varstvu. Vse to, kar je navedel tovariš Cokl, so 
bili tudi pomisleki skupine poslancev; razen teh pa še mnogo drugih. Toda 
videli smo, da je predlagatelj zakona skušal upoštevati v predlogu čim več, kar 
se je upoštevati dalo in kar se v Sloveniji storiti da. 

Prejle smo slišali, da sprejemamo zelo dobre zakone, da pa kasneje od teh 
v realnosti marsikaj zbledi; toda pri temle predlogu zakona o otroškem varstvu 
mi pa vendarle dovolite izreči mnenje, da je bila skupina poslancev soglasna, 
da je ta predlog zakona najbrž le dober in da je resnično začetek sistemat-č- 
nega urejanja otroškega varstva v Sloveniji. Zato mi dovolite, da preberem 
mnenje, ki naj bi ga sprejel prosvetno-kulturni zbor. 

»Prosvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 39. seji dne 13. 
decembra 1967 obravnaval predlog zakona o skupnostih otroškega varstva in o 
financiranju nekaterih oblik otroškega varstva. Ob tem je na podlagi 160. 
člena ustave SR Slovenije in 5. člena začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega 
zbora skupščine SR Slovenije sprejel naslednje mnenje: 

Družbeno gospodarski razvoj in z njim povezano intenzivno zaposlovanje 
staršev nalaga družbeni skupnosti večjo skrb za skladen psihofizični razvoj 
mladih generacij in zahteva vse večjo družbeno pomoč družinam pri vzgoji in 
varstvu njihovih otrok. Zato so težnje, da se financiranje nekaterih najvažnejših 
oblik otroškega varstva zaradi njihove družbene pomembnosti uredi z' zakonom, 
povsem upravičene. 

Z viri sredstev za financiranje otroškega varstva in z upravljanjem s temi 
sredstvi na osnovi samoupravnih načel so nakazane osnovne težnje družbe za 
razvoj otroškega varstva v prihodnje in za urejenost tega doslej dokaj zapo- 
stavljenega področja družbene dejavnosti. 

V predloženem zakonu so v glavnem upoštevani predlogi in pripombe, ki jih 
je k osnutku in predlogu zakona dala skupina poslancev na obravnavah dne 
26. oktobra in 4. decembra 1967. 

Zakonski predlog dovolj natančno ureja sodelovanje skupnosti otroškega 
varstva in temeljnih izobraževalnih skupnosti pri sprejemanju programov o raz- 
voju otroškega varstva in pri uresničevanju posameznih nalog na tem področju. 
Družbeno-politične skupnosti pa bi morale v okviru svojih razvojnih programov 
povezovati in usklajevati prizadevanje širokega krega družbenih dejavnikov, 
ki jim je zaupana skrb za varstvo otrok. 

Občinske skupščine naj bi vplivale, da bi posamezne, predvsem manjše 
skupnosti otroškega varstva izdelale skupne dolgoročne programe razvoja, s 
čimer bi lahko učinkoviteje uporabile združena sredstva. Odločile naj bi se 
predvsem za takšno obliko družbene skrbi, ki je najbolj potrebna otrokom na 
določenem območju. 

V načelu naj bi šel občinskim skupnostim otroškega varstva večji odstotek 
sredstev za dnevno varstvo otrok, ker le-te neposredno izvršujejo naloge otro- 
škega varstva; zato bo vsako leto potrebno temeljito pretehtati delovni načrt 
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republiške skupnosti otroškega varstva in šele nato določiti ustrezno delitveno 
razmerje. 

Zakon naj zadolži občine, da tudi v prihodnje zagotove dosedanji obseg 
sredstev za administrativne stroške pri skupnostih otroškega varstva, sicer 
bodo pri financiranju tega dela v samem začetku nastopile težave. V prid de- 
javnosti tudi bo', če bo administrativno delo skupnosti ločeno od občinske 
uprave. 

V celoti je treba podpreti predlog, da bi družbeno-politične skupnosti kot 
tudi delovne organizacije vlagale v sklade otroškega varstva še naprej sredstva 
v taki višini, kot so jih doslej namenjale za te potrebe. Ustrezni republiški 
organi naj bi tudi proučili možnosti, da bi dajatve delovnih organizacij za 
Skopje, ki po letu 1970 prenehajo, usmerili v sklade za otroško varstvo. 

Dejavnost vzgojno-varstvenih zavodov, ki jim je sedaj v največji meri 
zaupana skrb za dnevno varstvo otrok, še vedno' ni urejena z zakonskim pred- 
pisom. Ko bo ustvarjena solidna materialna osnova za delo teh ustanov, bo 
potrebno razmisliti o izdelavi ustreznega normativnega akta. Ob tem naj bi 
poleg organizacijskih vprašanj opredelili tudi status vzgojno-varstvenih za- 
vodov in se ob kritični analizi vsebine njihove dejavnosti dogovorili za mi- 
nimalni program dela teh institucij. 

Pred dokončnim sprejetjem zakona bo potrebno predloženo besedilo še 
stilistično in slovnično izčistiti in izboljšati.« 

Predsednik Miloš Po-ljanšek: Ima kdo od tovarišev poslancev kak- 
šno pripombo k predlogu skupine poslancev, ki ga je poslanka Faganelijeva 
pravkar prebrala? (Ne.) Kolikor ne, to pomeni da se strinjamo1 s prebranim 
mnenjem in da ga posredujemo' tako republiškemu kot socialno-zdravstvenemu 
zboru. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na razpravo in skle- 
panje o predlogu odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije 
za šolstvo- za dobo od 1. januarja do 30. junija 1967. 

Zaključni račun in kasnejše dopolnitve le-tega je predložil skupščini upravni 
odbor sklada SR Slovenije za šolstvo. Želi morda predstavnik sklada dati kakšno 
pojasnilo? (Ne želi.) Gradivo sta obravnavala stalni odbor našega zbora in za- 
konodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije, ki sta o tem predložila 
poročili. 

Začenjam razpravo. Zeli kdo besedo? (Ne.) Kolikor ne, zaključujem raz- 
pravo in dajem predlog odloka o potrditvi zaključnega računa sklada SR Slo- 
venij-e za šolstvo za dobo od 1. januarja do 30. junija 1967 na glasovanje. Kdor 
je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog o po- 
trditvi zaključnega računa sklada SR Slovenije za šolstvo za dobo od 1. I. do 
30. VI. 1967. Ker je predlog odloka sprejel že tudi republiški zbor, je s tem 
zaključni račun sklada SR Slovenije za šolstvo za prvo polletje 1967 potrjen. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu okvirnega programa dela prosvetno-kulturnega zbora 
Skupščine SR Slovenije. 
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Kot veste, vam je bil prvi osnutek delovnega programa našega zbora poslan 
že v juniju mesecu letos s tem, "da smo že pred skupščinskimi počitnicami, ob 
upoštevanju pripomb k osnutku programa, tega dopolnili in vam ga ob koncu 
junija poslali v obliki drugega osnutka. Ker je bila večina poslancev mnenja, 
da bi bilo koristno o delovnem programu organizirati posebne regionalne po- 
svete, je bil drugi osnutek v času od 13. do 19. septembra letošnjega leta 
posebej obravnavan na štirih takšnih posvetih, 18. in 28. septembra pa še s 
predstavniki strokovnih društev s področja prosvete, kulture in znanosti. 

Na teh posvetih je prevladovalo mnenje, naj bo program zbora v svojih 
konkretnih nalogah realen in ne preobširen, v svojih dolgoročnejših usmeritvah 
pa temeljit in tako zastavljen, da bo lahko pomenil osnovo za načrtovanje 
razvoja in politike na področjih vzgoje, izobraževanja, znanosti, kulture in 
telesne kulture v prihodnje. Posebej naj bi bile poudarjene naloge, katerih 
izpolnitev terja p-ospešeno obravnavo, nove zakonske ureditve pa naj bi teme- 
ljile na poprejšnjih finančnih izračunih in s tem povezano na zagotovitvi po- 
trebnih materialnih sredstev. 

O posameznih vprašanjih, o katerih naj bi zbor v okviru svojih delovnih 
področij zlasti razpravljal, ste lahko podrobneje prebrali v obširni informaciji 
z regionalnih posvetov, ki je bila objavljena v »Informacijah Skupščine SR 
Slovenije-«. 

Upoštevajoč predloge z omenjenih posvetov ter izhajajoč iz programske 
osnove za delo Skupščine SR Slovenije, ki jo je sprejelo predsedstvo skupščine 
na svoji razširjeni seji dne 10. novembra 1967, je nastal predlog okvirnega 
programa dela našega zbora za prihodnje obdobje, ki je predmet tudi današnje 
razprave. 

Zal smo v določeni časovni stiski, vendar mislim, da to ne bi smelo omejiti 
siceršnje potrebne razprave, kolikor smatrate, da je v resnici tudi potrebna. 
S tem dajem tudi sam dokument v razpravo. Besedo želi poslanec Karel Puš. 

Karel Puš: Program predvideva tudi obravnavo problemov v zvezi 
z uresničevanjem zakona o osnovni šoli in predpisov, izdanih na njegovi pod- 
lagi. Ta obravnava je predvidena šele v drugem trimesečju leta 1988. To pomeni, 
da v šolskem letu 1967/68 ne bi mogli upoštevati nobenih novih določil tega 
zakona. Premisliti je treba, ali ne bi mogoče pohiteli s temi obravnavami in jih 
imeli že v prvem trimesečju, ker bi tako mogoče katero od novih ugotovitev 
oziroma zakonskih določil bilo mogoče koristno uporabiti že ob koncu šolskega 
leta 1967/68. 

Predsednik Miloš Poljanšek: S tem v zvezi bi pojasnil, da je tema 
o uresničevanju zakona o osnovni šoli in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
predvidena tako, da bi zaključki in razprave o tej temi lahko že vplivali na 
delo v prihodnjem šolskem letu. Mislim, da je tako zastavil program tudi sam 
predlagatelj — republiški sekretariat za prosveto in kulturo. 

Za besedo je zaprosil še poslanec Lojze Filipič. Prosim. 

Lojze Filipič: Samo kratek predlog: v okviru obravnave in prouče- 
vanja financiranja kulture, naj se komparativno in informativno prouči tudi 
gradivo za zakon o financiranju kulture v SR Hrvatski, o katerem je tisk pri- 
nesel prvo informacijo te dni. Prosim, da republiški sekretariat za prosveto 
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in kulturo oskrbi vse ustrezno gradivo skupaj z gradivom, ki ga sam obljub ja 
in pripravlja. 

Predsednik Miloš Poljanšek: Mislim, da je ta predlog sprejemljiv, 
saj omogoča, da s širšega zornega kota ocenimo možnosti, kakršne obstajajo pri 
nas, hkrati pa, da se seznanimo z izkušnjami in napori, kako so rešili materialno 
osnovo kulturnih dejavnosti v sosednji republiki Hrvatski. 

Še kakšna pripomba? (Ne.) Kolikor ne, dajem dokument na glasovanje. 
Kdor je za, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? 
(Nihče.) Se je morda kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je okvirni program dela prcsvetno-kulturnega zbora so- 
glasno sprejet. S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zaključujem 39. sejo 
prosvetno-kulturnega zbora. 

(Seja je bila zaključena ob 18.30.) 



E$ SOCIALNO- ZDRAVSTVENI ŽBOR 

35. seja 

(22. decembra 1967) 

Predsedoval dr. Vinko Mozetič, 
predsednik socialno-zdravstvenega zbora 

Začetek seje ob 9.15. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovarišice in tovariši poslanci. Pri- 
čenjam 35. sejo socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SR Slovenije. Svojo 
odsotnost so opravičili pcslanci: Silva Poljšak, Zlnka Jenko, Vera Korošec- 
Veber in Vera Manfreda. 

Ugotavljam, da je zbor sklepčen. 
Seji zbora prisostvujejo' predstavniki izvršnega sveta Skupšline SR Slove- 

nije, republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo, republiškega 
sekretariata za delo, republiške skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov 
ter republiškega zavoda za socialno zavarovanje. Goste pozdravljam in vabim 
da sodelujejo v razpravi. 

Predlog dnevnega reda ste prejeli. Kct vidite, v dnevni red ni vključsn 
predlog zakona o ureditvi pogodbenih razmerij med plačniki zdravstvenih 
storitev in izvajalci zdravstvenega varstva, ki ste ga prejeli dne 2. 12. 19o7. 
Izvršni svet je namreč predlog zakona umaknil. Ker pa gre za zadevot ki je 
izrednega pomena za financiranje zdravstvenega varstva v letu 1988, mi dovo- 
lite, da nekoliko podrobneje pojasnim sedanji pestcpek in nakažem ključne 
probleme, na katere je bilo opozorjeno v razpravi v odborih. 

Osnova za izdelavo predloga omenjenega zakona je bila ugotovitev Skup- 
ščine SR Slovenije, da je potrebno pravno utrditi institucijo splošnega spora- 
zuma. Taka potreba je izhajala tudi iz ocene izvajanja splošnih sporazumov, 
sklenjenih v letu 1967 med zdravstvenimi centri in komunalnimi skupnostmi 
socialnega zavarovanja. O predlogu zakona o ureditvi pogodbenih razmerij med 
plačniki zdravstvenih s'.oritev in izvajalci zdravstvenega varstva je razpravljal 
cdbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov, ki je predlagal številne 
amandmaje, katerih veiiino je predlagatelj zakona tudi sprejel. Scčasno z ob- 
ravnavo v skupštinskih telesih je o predlogu tega zakona na zahtevo izvršnega 
sveta razpravljala tudi delovna skupnost pravnega sveta pri izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije in ga z večinskim mnenjem odklonila kot pravno ne- 
sprejemljivega. Tudi razprava v zakcncdajno-pravni komisije Skupščine SR 
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Slovenije je pokazala, da pravna plat predlaganega zakona ni razčiščena. Od- 
prta so predvsem naslednja, izključno pravna vprašanja: 

Splošni sporazum je po vsebini družbeni dogovor, ima pa določene pravne 
posledice, predvsem pravno zavezuje zdravstvene zavode in plačnike zdrav- 
stvenih storitev, da svoje konkretne pogodbe sklenejo v okviru določb splošnega 
sporazuma. Gre torej za družbeni dogovor, katerega izvajanje ne zagotavljajo 
le družbeni dejavniki, temveč je tudi pravno sankcioniran. Splošni sporazum 
predstavlja svojevrstni družbeni in pravni institut, ki ga nujno rabi naša sa- 
moupravna organizirana družba na področju zdravstva, kjer ne delujejo regu- 
lativi blagovne proizvodnje. Takšno stališče je zavzel tudi naš zbor oziroma 
Skupščina SR Slovenije ob obravnavi financiranja zdravstvenega varstva v 
prvem polletju 1967. 

Zdravstveni centri so sicer pravne osebe, ker pa jih imenujejo družbeno- 
politične skupnosti, ne morejo v imenu zdravstvenih zavodov sklepati 
aranžmajev, ki utesnjujejo pogodbeno svobodo. posameznih zavodov. Takšne 
dogovore bi v imenu in za zdravstvene zavode lahko sprejemal le samoupravno 
izvoljeni organ zdravstvenih zavodov. Odpira se torej vprašanje pooblastil 
regionalnih zdravstvenih centrov pri urejanju vprašanj financiranja. 

Ti odprti pravni problemi so narekovali, da je izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije umaknil predlog zakona o ureditvi pogodbenih razmerij med plačniki 
zdravstvenih storitev in izvajalci zdravstvenega varstva ter ga spremenil v 
osnutek. Ta naj bi bil obravnavan v skupščini in bo poslan v obravnavo vsem 
zainteresiranim dejavnikom. Da bi se izoblikovala skupna osnovna izhodišča za 
financiranje zdravstvenega varstva v letu 1968, je republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo dne 29. oktobra imel posvet s predstavniki regi- 
onalnih zdravstvenih centrov in komunalnimi skupnostmi socialnega zavaro- 
vanja. Posebni posvetovanji sta bili tudi glede financiranja zobozdravstvenega 
in bolnišničnega varstva. Rezultate teh prizadevanj in sklepe na posvetovanjih 
bo omenjeni sekretariat povzel v navodilih o elementih za ureditev pogodbenih 
razmerij med izvajalci zdravstvenega varstva in komunalnimi skupnostmi 
socialnega zavarovanja delavcev oziroma kmetov ter občinami. Ta navodila bo 
sekretariat izdal še ta mesec. Navodilo bo podobno kot ono iz lanskega leta 
urejal nekatera csnovna vprašanja financiranja zdravstvenega varstva v 1. 1968 
Sekretariat se namerava v polnem obsegu poslužiti pooblastil iz 104. in 105. čle- 
na temeljnega zakona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja in 
še veljavnega odloka o določitvi organa za zadeve v zvezi s sklepanjem pogodb 
med zdravstvenimi zavodi in komunalnimi skupnostmi socialnega zavarovanja 
o zdravstvenih storitvah zavarovanim osebam. Določil bo tudi merila, elemente, 
in ukrepe za financiranje zdravstvenega varstva zavarovanih oseb v letu 1988. 

Takšna solucija pomeni le začasno rešitev. Treba bo nadaljevati z delom 
pri izdelavi zakona ter se lotiti reševanja načelnih pravnih vprašanj, ker bo 
sicer onemogočeno sistemsko reševanje tudi drugih odprtih vprašanj na pod- 
ročju zdravstvenega varstva ter organizacije in financiranja zdravstvene službe. 

Menil sem, da je potrebno, da vas nekoliko podrobneje seznanim s to 
aktualno problematiko. 

Na prošnjo poslanca dr. Mitje Mrgoleta, ki je postavil poslansko vprašanje 
in bo iz objektivnih razlogov lahko šele kasneje prišel na sejo, predlagam, da 
drugo točko dnevnega reda, to je poslanska vprašanja, prenesemo na zadnje 
mesto. 
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Glede na to predlagam naslednji dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 34. seje socialno-zdravstvenega zbora; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o skupnostih otroškega varstva 

in o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu, zakona o zdravstvenem zavarovanju 

kmetov; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o ustanovitvi zavoda za uspo- 

sabljanje mladine v Crni na Koroškem; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu okvirnega programa dela socialno- 

zdravstvenega zbora; 
6. poslanska vprašanja. 
Se strinjate s predlaganim dnevnim redom? Ima morda kdo kakšen pred- 

log za spremembo ali dopolnitev? (Nihče.) Ce nihče, ugotavljam, da je dnevni 
red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev 
zapisnika 34. seje socialno-zdravstvenega zbora. Osnutek zapisnika ste prejeli 
skupaj z vabilom za sejo. 

Ima kdo kakšno pripombo k zapisniku? (Ne.) Ce ni pripomb, ugotavljam, 
da je zapisnik odobren. 

Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. 

Predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet. Kot gradivo za to točko 
dnevnega reda ste razen omenjenega zakona pismeno prejeli poročilo začasnega 
odbora za varstvo otrok ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlo- 
gov, poročilo zakonodajno-pravne komisije ter mnenje prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije k predlogu zakona, danes na mizo pa amandmaje 
predlagatelja k predlogu zakona o skupnostih otroškega varstva in o financi- 
ranju nekaterih oblik otroškega varstva SR Slovenije. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da da ustno obrazložitev k predlogu 
zakona. Besedo ima tovarišica Zora Tomič. 

Zora Tomič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Danes je pred vami predlog zakona o skupnostih otroškega varstva in o 

financiranju nekaterih oblik otroškega varstva kot izredno pomemben doku- 
ment naše nacionalne skupnosti, v katerem se odraža tako naš odnos do mlade 
generacije in do družine, kakor tudi vrednotenje otroškega varstva kot družbene 
funkcije in končno tudi ocena naših družbenih zmogljivosti za reševanje teh 
vprašanj. 

S tem zakonom urejamo sistem otroškega varstva, to je celotno družbeno 
skrb za otroke, ki obsega zdravstveno varstvo, vzgojo in izobraževanje ter 
socialno varstvo in je že do sedaj več ali manj vključena v različne sisteme in 
se financira v okviru teh sistemov. S tem zakonom urejamo financiranje nekate*- 
rih oblik otroškega varstva, to< je dnevno varstvo in otroški dodatek za otroke 
zaposlenih staršev. 

Res pa je vprašljivo, ali ima otroško varstvo v programih in sredstvih 
tistih družbenih dejavnosti, ki imajo odgovorne strokovne in družbene naloge, 
primeren delež. Predlagani zakon je dokument, s katerim izpopolnjujemo 
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praznino, ki nam je ostala zlasti glede financiranja tistih oblik otroškega varstva, 
s katerimi neposredno pomagamo zaposlenim staršem pri varstvu, vzgoji in 
prehrani otrok v času, ko so na delu, to je dnevno varstvo. Z zakonom izpopol- 
njujemo tudi praznino na področju upravljanja in razvijanja tega področja. 
To pa pomeni, da še nadalje računamo s tem, da so otroci in mladina zelo 
pomembna kategorija v sistemu zdravstvenega varstva, vzgoje in izobraževa- 
nja ter socialnega varstva in da je potrebno še nadalje krepiti odgovornost in 
skrb teh družbenih služb za razvoj tistih oblik otroškega varstva, ki so- inte- 
gralni del njihovih nalog. Seveda pa prihajamo v tej fazi našega družbenega 
razvoja do drugačnih družbenih zahtev do služb na teh področjih. Njihova 
vloga in naloge v zvezi z družbeno- skrbjo za otroke se spreminjajo,' saj ne 
živijo le otrok in družina, temveč tudi službe v drugačnih družbenih razmerah, 
ki terjajo drugačno družbeno delitev med družbenimi institucijami in družino. 
Tako so naloge, ki jih morajo opravljati te službe, zlasti na področju varstva 
otrok, mnogo širše, zahtevnejše in tudi bolj odgovorne kot v preteklosti ter 
niso le prehodnega značaja, kot nekateri menijo. 

S tem predpisom ustvarjamo le osnovne pogoje za reševanje nekaterih 
aktualnih problemov in vprašanj, tako kot.se nam kažejo v današnjih razmerah 
in kot smo jih sposobni reševati danes glede na našo ekonomsko moč, razvitost 
družbenih služb, potrebe družin in gospodarstva. Ti problemi so se nam v 
zelo jasni dimenziji pokazali ob uvajanju novega delovnega časa, ki jih bolj 
zaostruje. To pa ne pomeni, da ne bi mogli teh problemov čez čas reševati na 
drugačen način in v drugačnih okvirih. Seveda pa s tem predpisom še ne 
rešujemo problemov v zvezi z delitvijo bremen za regeneracijo družbe med 
družino in družbo, čeprav ta predpis vendarle omogoča, da izvedemo nekatere 
korekcije v zadovoljevanju otrokovih potreb ne glede na socialno-ekonomski 
položaj njegovih roditeljev. Ta zakonski predpis je plod dolgoletne razprave o 
družbenem interesu za urejanje vprašanj, ki so neposredno povezana z rege- 
neracijo družbe in o družbeni pomembnosti otroškega varstva. Lahko trdimo, 
da je bila resolucija o nalogah komune in stanovanjskih skupnostih pri razvi- 
janju otroškega varstva prvi zavesten korak k obravnavanju teh vprašanj. 
Naša razprava o sistemu otroškega dodatka in neposrednega otroškega varstva 
v federaciji je bila konstruktiven prispevek za oblikovanje zveznega predpisa 
in za oblikovanje naših stališč, na osnovi katerih je bil izdelan zakon, o katerem 
danes razpravljamo in ki upošteva sociološke, demografske in ekonomske raz- 
mere v naši republiki. Ziv interes javnosti pri oblikovanju tega predpisa kaže 
ne le na potrebo po takem predpisu, temveč tudi na odgovornost vseh družbenih 
dejavnikov v naši republiki, da najdemo najprimernejše, učinkovite in realne 
zakonske rešitve. Predlog je v veliki meri upošteval predloge javne razprave 
in se zaradi tega v precejšnji meri razlikuje od osnutka zakona, ki je bil v javni 
razpravi. Ne razlikuje pa se glede vodilne misli, to je, da je družbena skupnost 
kot celota odgovorna za razvoj tega področja. 

Ker vam je predlog vsem dobro znan, saj ste sodelovali v razpravah na 
terenu v družbeno-političnih organizacijah in v skupščini, ga ne bi podrobneje 
obrazlagala. Želim le podčrtati glavne značilnosti predloga, da nam nekatere 
konkretne rešitve ne bi zameglile temeljnih vidikov. 

1. S tem predpisom smo dnevno varstvo otrok — ta termin uporabljam 
zaradi jasnejše opredelitve — ovrednotili kot družbeno tako pomembno in 
aktualno nalogo-, da jo samostojno pravno urejamo, da jo izločujemo iz sistema 
socialnega zavarovanja kot prvorazredno socialno-varstveno nalogo, ki je ne 
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moremo še nadalje opravljati oziroma izvajati na vzporednih tirih z nedo- 
ločenimi viri financiranja, odvisnimi predvsem od subjektivne presoje in brez 
posebnega vpliva vseh prizadetih, tako staršev, delovnih organizacij, kakor 
tudi ustanov, služb in organizacij, krajevnih skupnosti in družbeno-političnih 
skupnosti, ki imajo interes za reševanje teh problemov in za razvoj področja. 

2. Deklarirano družbeno odgovornost za razvoj mlade generacije s tem 
predpisom konkretiziramo, saj obvezujemo vse člane naše družbene skupnosti, 
da prispevajo delež ustvarjenega dohcdka kot obvezni prispevek za razvoj 
te družbene dejavnosti. To pomeni, da bomo prispevek za dnevno varstvo otrok 
le različno zbirali, prispevali pa bodo vsi aktivni prebivalci naše republike. 
Da smo lahko to zamisel izpeljali, so bile potrebne določene pravne korekcije, 
ki so vam v obliki amandmajev, ki ste jih danes prejeli, tudi predložene. 
Menimo namreč, da ni mogoče vsega bremena za reprodukcijo prebivalstva 
naložiti le na ramena ene kategorije prebivalcev, to je zaposlenih v družbenem 
sektorju, če hkrati vemo, da so potrebe vseh otrok enake, da morajo biti zado- 
voljene in da ne smemo delati razlik med otroci. Poleg rednega obveznega 
prispevka pa zelo poudarjamo' tako imenovane fakultativne vire, od prispevkov 
delovnih organizacij do samoprispevkov občanov. Zavedamo se namreč, da redni 
obvezni vir ne more odtehtati teh virov, ker bo res samo minimalen, bo pa 
vendar in bo lahko le stimulator, osnova, na kateri bomo zbirali dodatna, denarna 
sredstva in realno programirali glede na potrebe območja. Zato tudi predlog 
zakona računa s tem dejstvom in predvideva, da ostane ves delež za dnevno 
varstvo otrok v občini, pri osnovnem nosilcu razvoja otroškega varstva. Sred- 
stva za otroški dodatek pa se stekajo< v republiški sklad. Kljub temu pa nam 
mora biti jasno, da bo določeno prelivanje sredstev pri otroškem dodatku, še 
več, sleherni občini bo ostal delež sredstev za dnevno varstvo, glede na določeno 
razmerje med otroškim dodatkom in otroškim varstvom ne glede na to, ali bo 
krila z njim izdatke za otroški dodatek. To pa je že korak naprej. Posredno' pa 
se bodo sredstva na višjem nivoju združevala le na osnovi sporazuma, na osnovi 
konkretnega programa. Še več. Zakon obvezuje družbeno-politične skupnosti, 
da tudi v bodoče namenjajo> iz svojih dohodkov primeren delež za razvoj tega 
področja, kar pomeni, da bosta lahko tako občina kot tudi republika, kot nosilki 
nacionalnega interesa, na svoj način doprinesli k razvijanju te družbene dejav- 
nosti. Prav tako zakon govori o drugih specializiranih samoupravnih skupnostih 
kot so izobraževalne skupnosti, skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev 
in kmetov pa tudi družbeni skladi, katerih finančne obveznosti z uvedbo obvez- 
nega prispevka za otroško varstvo ne usahnejo, temveč morajo večati delež 
sredstev za dnevno varstvo otrok, glede na povečanje njihovih sredstev. Strah, 
da bi te skupnosti in družbeni skladi v prihodnje več ne financirali tega 
področja, ki je bil večkrat izražen v javni razpravi, verjetno temelji na slabih 
izkušnjah iz preteklosti in kaže na globoko nerazumevanje pomena tega no- 
vega vira. 

3. Na tem področju izhajamo iz samoupravljanja občanov in je v tem 
razlika od samoupravljanja na področju šolstva in zdravstva. Menimo namreč, 
da bo vloga vseh družbenih dejavnikov in neposredno zainteresiranih tudi v 
bodoče izredno pomembna, ne le glede ustvarjanja dodatnih materialnih pogojev 
za razvoj dnevnega varstva, temveč tudi glede izoblikovanja vsebinskih vidikov 
tega področja, ker mora biti dejavnost čimbolj prilagojena konkretnim potrebam 
zaposlene družine. 
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Zakon predvideva ustanavljanje samoupravnih organizmov, ki bodo na 
tem področju vodili politiko, kar pomeni, da ne bodo skrbeli za načrtno delitev 
obvezno zbranih sredstev — zato ni več predloga o skladih — in bodo pove- 
zovali različne družbene dejavnike v široki akciji za razvoj materialne osnove 
dnevnega varstva otrok in za funkcioniranje najrazličnejših oblik otroškega 
varstva. 

Odnos teh samoupravnih organizmov do družbeno-političnih skupnosti in 
tistih, ki usmerjajo družbeni razvoj ter do- tistih samoupravnih organizmov, ki 
imajo naloge na področju družbene skrbi za otroke, mora biti suveren in enako- 
praven, kar pomeni sočasno enakovredno obravnavo tega področja in reševanje 
teh problemov kot pomembnih družbenih problemov. Če hočemo v naših pri- 
zadevanjih uspeti, moramo dejansko koordinirati delo vseh družbenih dejav- 
nikov na osnovi realnih programov, ki bodo omogočili iniciativo slehernemu. 
Zato je zakonska obveznost družbeno-političnih skupnosti, da sprejmejo program 
razvoja otroškega varstva, toliko pomembnejša. Pri tem pa zlasti ne kaže zane- 
mariti krajevne skupnosti, kot tiste družbene skupnosti, ki povezuje stanovalce 
določenega območja, zlasti v zadovoljevanju njihovih potreb. Najbolj izražena 
potreba pa je varstvo otrok in se krajevni skupnosti sedaj dajejo dejanske 
možnosti, da aktivira prebivalce svojega območja v aktivnostih, ki so del občin- 
skega programa in se tudi tam zagotavlja vsaj del sredstev in strokovna pomoč. 

V javni razpravi smo bili enotni, da nam je v republiki potreben tak samo- 
stojni samoupravni organizem, to je skupnost otroškega varstva, ki naj bi 
opravljala naloge, navedene v predlogu zakona, da pa kaže prepustiti občini 
izbiro samoupravnega organizma, ki bo opravljal te naloge in upravljal s 
sredstvi. To bo- lahko samostojna skupnost otroškega varstva ali pa izobraževalna 
skupnost. V slednjem primeru pa moramo spremeniti zakon o izobraževalnih 
skupnostih in njihove statute. Ni dovolj, da zagotovimo le namensko- uporabo 
sredstev za dnevno varstvo otrok iz obveznega vira, zagotoviti moramo tudi 
opravljanje vseh nalog skupnosti otroškega varstva, celo zbiranje dodatnih 
denarnih sredstev in s tem tudi večji neposredni vpliv različnih dejavnikov na 
razvoj tega področja v okviru izobraževalne skupnosti. Moram reči, da je bila 
v javni razpravi pogosto' istovetena samouprava in delo strokovnih služb na 
tem področju. Menimo, da za področje otroškega varstva ni potrebno ustvarjati 
nikakih novih služb, zlasti ne administrativnih, tehničnih in finančnih, ampak 
je to mogoče opravljati v okviru obveznosti že obstoječih služb. Vemo pa tudi, 
da so strokovne obveznosti različnih služb že opredeljene. 

4. S tem predpisom urejamo tudi otroški dodatek za zaposlene z otroci, 
kot eno izmed oblik pomoči zaposleni družini na osnovi vzajemnosti in solidar- 
nosti zaposlenih. Moram reči, da o tem vprašanju v razpravi ni bilo tolikšne 
enotnosti, kot je bila glede otroškega varstva, zlasti glede osnovne smeri nje^ 
govega razvoja in večjih možncsti za njegov razvoj. Srečali smo- se z vrsto popol- 
noma nasprotujočih si predlogov, celo takih, ki so se med seboj izključevali. 
Bila so zavzeta zelo- različna stališča glede tega, kako naj ovrednotimo otroški 
dodatek med podeželjem in mestom. Občani podeželja so menili, naj se poveča 
otroški dodatek, ker ni izgledov, da bi bili otroci na podeželju deležni različnih 
oblik otroškega varstva, v urbaniziranih območjih pa so bili nasprotnega mne- 
nja, da je treba dati večji poudarek dnevnemu varstvu otrok. Nadalje je bila 
živahna razprava o tem, kako vrednotiti število otrok v družini. Odločili smo se 
za linearni sistem, ker bi vsaka progresija, če naj ne bi bila samo simbolična, 
zahtevala ogromno sredstev, ki pa jih danes ekonomsko ne zmoremo. Seveda 
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pa se nam je ob tem postavilo vprašanje, ali želimo' na tak način spreminjati 
našo demografsko situacijo', ko pa vemo, da ostane mnogo' zakoncev, čeprav 
ekonomsko niso šibki, pri prvem otroku in to predvsem zaradi slabih izkušenj. 

Bili so tudi predlogi za razširitev kroga upravičencev. Resno' smo tehtali 
te predloge in ugotovili, da bi to pomenilo tolikšno obremenitev bodočih upra- 
vičencev, da bi je ti ekonomsko ne prenesli, ali pa bi to zahtevalo tolikšno 
prelivanje sredstev, da bi morali otroški dodatek zaposlenih občutno zmanjšati. 
To pa ni sprejemljiva rešitev, ker bi bila družina, ki živi samo od dela na 
družbeno-proizva jalnih sredstvih, občutno prizadeta, zlasti ker se tudi njene 
potrebe na drugačen način zadovoljujejo. 

Bili so' tudi predlogi, da bi se podaljšal čas sprejemanja otroškega dodatka 
pri tistih otrocih, ki se niso vključili v uk ali nadaljnje šolanje. Sodili smo, 
da je nemogoče neurejena vprašanja poklicnega usposabljanja in zaposlovanja 
mladine reševati z otroškim dodatkom. Nasploh smo- bili mnenja, da ne moremo 
neurejenih problemov na drugih področjih reševati z denarjem, ki ga zbiramo 
za otroški dodatek in dnevno varstvo. Zato tudi odklanjamo amandma zakono- 
dajno-pravne komisije k 47. členu, da naj bi izjemoma tudi poročene osebe 
dobivale otroški dodatek. Ne vidimo namreč razloga, zaradi katerega naj bi 
osebo, ki sklene zakonsko zvezo, ki torej ni več otrok in ni ped skrbništvom ter 
nad njo ne izvršujejo roditeljske pravice in ima popolno opravilno sposobnost, 
tretirali v tem pogledu kot otroka. 

Za sklenitev zakonske zveze se predpostavlja določena stopnja socialne 
zrelosti, ki vsebuje elemente odgovornosti do sebe, zakonskega partnerja, pa 
tudi dO' otroka, saj vemo', da celo naša zakonodaja mladoletno' osebo, ki sklene 
zakonsko zvezo, emancipira. Zaradi tega za nas, kolikor nam je razumljiva 
utemeljitev tega amandmaja, glede na neurejene študijske pogoje, štipendiranje 
in kreditiranje, vendarle načelno ni sprejemljiva. Najbrž res ne moremo takih 
oseb izenačiti z otroki ter z duševno^ in telesno tako prizadetimi osebami, ki 
ostanejo na ravni otroka. Zato pa predlagamo, da; se dopolni 44. člen predloga 
zakona —• ki predvideva upravičence do otroškega dodatka — in sicer, da 
upravičenec prejema otroški dodatek tudi za vnuke, ki jih je prevzel na pre- 
življanje, če sta roditelja na rednem šolanju. Menimo namreč, da je potrebno 
zaščititi otroka. 

Prav tako ni bilo mogoče povečati zneska otroškega dodatka. Predlog je, 
naj bi prihodnje leto' znašal dodatek 5000 S din, medtem ko je bil dosedaj 
poprečni otroški dodatek okrog 4600 dinarjev. Naše materialne možnosti nam 
ne omogočajo učinkovito povečati otroški dodatek, če hočemo izločiti del 
sredstev za dnevno varstvo otrok, za kar pa smo se v javni razpravi vsi izrekli. 
Saj pomeni povečati otroški dodatek le za 250 din letni izdatek okrog 750 mili- 
jonov. Predlagamo' tudi izenačitev vseh zaposlenih glede čakalne dobe za prido- 
bitev pravice do uveljavljanja otroškega dodatka. Edina izjema naj bi bile ma- 
tere samohranilke. Nadalje predlagamo' valorizacijo' letošnjega cenzusa, ker me- 
nimo, da nismo upravičeni še nadalje bistveno zmanjševati števila otrok, ki 
prejemajo otroški dodatek in ker še niso tako razvite oblike dnevnega varstva 
otrok, da bi le-te lahko družino' bolj razbremenile v skrbi za otroka. Sicer pa bo 
cenzus kot tudi višina otroškega dodatka lahko predmet našega vsakoletnega 
presojanja objektivnih pogojev in odločanja. 

Kot je iz predloga zakona in tudi obrazložitve razvidno, dajemo' poudarek 
dnevnemu varstvu otrok — čeprav se to ne kaže v finančnem efektu — kot 
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obliki organizirane družbene pomoči družini pri vsakodnevnem varstvu, vzgoji 
in prehrani — tako dojenčkov, predšolskih in šolskih otrok — ter pri tem ne 
delamo nikakršnih razlik med otroci, čeprav vemo, da bodo oblike dnevnega 
varstva različne glede na potrebe in možnosti na posameznih območjih. Ta 
pomoč družini se bo morala uresničevati tako v šolah, kot v zavodih za uspo- 
sabljanje otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, v vzgojno varstve- 
nih ustanovah, v drugih oblikah otroškega varstva, v krajevnih skupnostih in 
občini. V sedanjih razmerah so v ospredju socialno-varstveni vidiki reševanja 
teh problemov, ki pa vključujejo tudi pedagoške vidike, ker pač moramo 
upoštevati objektivno' stanje. Žal nam taka materialna osnova in take materialne 
možnosti za razvoj dnevnega varstva otrok ne dopuščajo, da bi pedagoške vidike 
konstituirali kot osnovne vidike, kar pa ne izključuje tako urejanje v bodočnosti, 
v sedanji fazi pa terja koordinirano delo in zavzetost oseb za reševanje teh 
vprašanj. 

Ob koncu še o stopnji prispevka za otroško varstvo, to je za dnevno varstvo 
in otroški dodatek zaposlenih in o prispevku za dnevno varstvo tistih skupin 
občanov, ki ne prejemajo otroškega dodatka. Stopnja bo predpisana s poseb- 
nim zakonom, ko bodo znani vsi instrumenti za prihodnje leto. Menimo, da 
mora imeti stopnja dolgoročnejši značaj, ker edino tako lahko računamo z realno 
osnovo za programiranje otroškega varstva in mobilizacijo dodatnih sredstev 
ter racionalno porabo zbranega denarja. 

V javni razpravi so bile podane zahteve po povečani prispevni stopnji, pa 
tudi po obremenitvi nekaterih drugih virov s prispevkom za otroški dodatek. 
Zlasti glede prispevne stopnje iz osebnega dohodka moramo računati ne le z 
objektivnimi omejitvami, temveč tudi s konkretno situacijo sklada invalidsko- 
pokojninskega zavarovanja, računati pa moramo tudi z možnostmi obremenitve 
drugih občanov, zlasti kmetov. To pomeni, da moramo stati na realnih tleh, 
čeprav so problemi tako nakopičeni, da terjajo večja družbena vlaganja. Menim, 
da sem v tej uvodni razpravi že odgovorila na stališča, ki so bila izrečena v 
javni razpravi in pojasnila, zakaj nekaterih predlogov nismo upoštevali pri 
oblikovanju tega predpisa. Vrsto predlogov pa, kot lahko sami ugotovite, smo 
že upoštevali, vendar pa ostajajo predlogi v zvezi z davčno politiko in družino 
še vedno zelo aktualni. 

Predlagatelj s>e strinja z amandmaji odborov tega zbora in zakonodajno- 
pravne komisije, odklanja pa amandma zakonodajno-pravne komisije k 47. čle- 
nu, kar sem že obrazložila. 

Prepričana sem, da ta zbor deli moje mnenje, da s tem predpisom ustvar- 
jamo pogoje, da bo postala predšolska vzgoja in celodnevno bivanje otrok v šoli 
pravica slehernega našega otroka, torej, da je tudi ta predpis korak naprej v 
uresničevanju družbene skrbi za otroke. 

V imenu izvršnega sveta predlagam, da zbor predloženi zakon sprejme. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Začasni odbor za varstvo otrok in 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov sta na današnji seji 
obravnavala nove amandmaje predlagatelja, nekatere amandmaje zakonodajno- 
pravne komisije ter odbora za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora. 
Prosim poročevalca obeh odborov, da da dodatno poročilo k predlogu zakona. 
Besedo ima tovarišica Milka Pogačar. 
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Milka Pogačar: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 

zbora ter začasni odbor za varstvo otrok sta na skupni seji dne 22. 12. 1967 
razpravljala in sklepala o amandmanjih k predlogu zakona. 

Odbora sta se strinjala z amandmaji predlagatelja zakonskega pl'edloga k 
5., 6., 10. in 11. členu, ki jih je predlagatelj dal na seji in ste jih danes prejeli. 
Odbora sta se tudi strinjala z amandmajema, ki ju je k 6. in 11. členu predloga 
zakona sprejela zakonodajno-pravna komisija. Po teh amandmajih se beseda 
»prispevek« nadomesti z besedo »sredstva«. Sprememba je bila potrebna, da 
bi se pojem v teh členih ne mešal s pojmom prispevka za otroško varstvo, 
uveljavljenim z drugimi določbami predloga zakona. Predstavnik izvršnega 
sveta se je s tema amandmajema strinjal. 

Odbora sta se tudi strinjala z naslednjimi amandmaji odbora za zdravstvo 
in socialno politiko republiškega zbora: 

K 1. členu: besedilo tega člena se spremeni tako', da se glasi: »Za uresniče- 
vanje družbene skrbi za otroke, za upravljanje z družbenimi sredstvi za otroško 
varstvo in za obravnavanje drugih vprašanj s področja otroškega varstva, se 
v skladu s tem zakonom ustanavljajo skupnosti otroškega varstva in zagotav- 
ljajo viri za financiranje nekaterih oblik otroškega varstva.« Sprememba je 
redakcijskega značaja, saj se izpuščeno besedilo ponavlja spet v 18. členu. 

K 12. členu: Besedilo 2. odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Prispevki 
iz 9. a, 10. in 11. člena tega zakona se stekajo v sklade temeljnih skupnosti 
otroškega varstva.« 

Sprememba je potrebna zaradi novega 9. a člena. 
K 13. členu: V drugi vrsti se besedilo »iz 4. in 5. člena« nadomesti z bese- 

dilom »iz 4., 4. a in 5. člena.« Sprememba je potrebna zaradi novega 4. a člena. 
Odbora sta se strinjala tudi z amandmaji zakonodajno-pravne komisije 

Skupščine SR Slovenije k 4., 11., 24., 26., 27., 29., 35., 38., 41., 42., 51., 52., 65. in 
77. členu ter k naslovu 10. in 11. točke V. poglavja predloga zakona, ki so 
razvidni iz poročila te komisije. 

Odbora nista sprejela amandmaja zakonodaj no-pravne komisije k 47. členu 
predloga zakona. Odbora sta se strinjala s stališčem, ki je uveljavljeno v pred- 
logu zakona, da namreč preneha pravica do otroškega dodatka za otroke, ki 
sklenejo zakonsko zvezo. Sklenitev zakonske zveze je namreč izrednega družbe- 
nega pomena in predpostavlja osebnostno zrelost oseb, ki sklepajo zakon. Za 
sklenitev zakonske zveze je potrebna tudi predhodna ureditev materialnih 
vprašanj, sama zakonska zveza pa ima tudi pomembne pravne posledice. 

Odbora pa sta menila, da v predlogu zakona ni ustrezno rešeno vprašanje 
otroškega dodatka za vnuke, ki jih preživljajo stari starši ali drugi, kadar sta 
roditelja na rednem šolanju. Zato sta odbora sprejela naslednji amandma: 

V 44. členu se doda nova alinea, ki se glasi: »za vnuka, ki ga je vzel na 
preživljanje, če sta roditelja na rednem šolanju.« Predstavnik izvršnega sveta 
se je s tem amandmajem strinjal. 

Glede na vse navedeno ugotavljam, da je predlagatelj sprejel vse amand- 
maje, ki sta jih predlagala in sprejela odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov ter začasni odbor za varstvo otrok in zakonodajno-pravna komisija 
Skupščine SR Slovenije, razen amandmaja zakonodajno-pravne komisije k 
47. členu predloga zakona. Hvala lepa. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Prosim predstavnika zakonodajno- 
pravne komisije, da pojasni stališča komisije do amandmaja odbora k 44. členu 
ter o tem, ali vztraja pri amandmaju k 47. členu. 

Bojan V O' 1 k : Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Zako- 
nodajno-pravna komisija je dala amandma k 47. členu, ki ste ga prejeli z 
vabilom. Na današnji seji je zakonodajno-pravna komisija p-onovno razpravljala 
o tem problemu in vztraja pri svojem amandmaju. 

Najprej bom povedal stališče o amandmaju k 44. členu oziroma k 3. alinei 
44. člena. Zakonodajno-pravna komisija sprejema ta amandma, meni pa, da bi 
bilo s pravno-tehničnega vidika umestneje formulirati to določilo* v drugi alinei, 
in sicer tako, da se za besedama »za delo« v četrti vrsti druge aline prvega 
odstavka 44. člena, črtata besedi »ali so-« in doda »na rednem šolanju«, nato 
pa teče prvotno^ besedilo naprej. 

Menim, da bi bila ta formulacija ustreznejša, kot pa formulacija v obliki 
3. alinee, ker v bistvu rešuje vnuke tudi druga alinea. 

Zakonodajno-pravna komisija, kot sem že rekel, vztraja pri svojem amand- 
maju k 47. členu, in sicer iz štirih osnovnih razlogov: 

1. Zakonodajno-pravna komisija meni, da se s poroko materialni položaj 
študentov ne spremeni in da dotedanji uživalci še nadalje izpolnjujejo vse 
pogoje, ki so predpisani z zakonom glede pridobitve pravice do otroškega 
dodatka. 

2. V predlogu zakona predlagana rešitev spodbuja vzdrževanje nenor- 
malnega stanja, ki bi nasprotovalo določilom zakona o- zakonski zvezi. 

3. Družbeni interes terja, da se zakonska razmerja urejajo v skladu z 
našim sistemom in da se preprečuje vsako spodbujanje konkubinata, ki bi 
nastajal kot posledica take ureditve, ki je podana v predlogu zakona. 

4. S sedanjimi predpisi — pa tudi sam osnutek zakona, ki je bil dan v 
javno- razpravo ■— je bilo to- vprašanje rešeno tako-, kot je predlagala zakono- 
dajno-pravna komisija. 

Na kraju bi še poudaril, da prihaja s sprejemanjem sedanjega amandmaja 
k 44. členu do določene nelogičnosti, ker pravice do otroškega dodatka nimata 
študenta — starša, pač pa njuni otroci — vnuki upravičenca, vendar le pod 
pogojem, če se njihovi starši redno šolajo. 

Predsednik dr. Vinko M o> z e t i č : Prosim predstavnika izvršnega sveta, 
da pojasni stališče predlagatelja k predlagani spremembi. 

Zora Tomič: Amandma k 44. členu sem že obrazložila v uvodni 
obrazložitvi. Poudarila sem, da se z njim popolnoma strinjamo, ker menimo, 
da je treba zaščititi otroka, ki je nedoleten in je zato ta pripomba v zvezi z 
vključitvijo vnukov prav gotovo zelo pomembna. 

Drugo pa menim, da ne smemo pozabiti, da sami določamo sistem otroškega 
dodatka in tudi pravice v okviru pooblastil, ki so nam dana z zveznim zakonom 
in da v tem primeru nismo nobenega pooblastila prekoračili. Nadalje bi pouda- 
rila, da nas zvezni zakon v ničemer ne zavezuje, da bi morali stvari tako urejati, 
kot smo jih v preteklosti. Dejstvo je, da se materialni položaj študentov s 
poroko ne spremeni. Upoštevajoč temeljni zakon o zakonski zvezi, ki določa, 
da zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki še ni stara 18 let in da ji lahko 
iz opravičenih razlogov dovoli sklenitev zakonske zveze občinsko sodišče, to 
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se pravi, da jo- na nek način emancipiraj potem menim, da ni razloga, da bi 
nedoletno osebo, ki ji je sodišče dovolilo sklenitev zakonske zveze in ji priznalo 
določeno stopnjo- socialne in pravne zrelosti, še nadalje obravnavali kot otroka. 
Nadalje temeljni zakon o razmerju med starši in otroci določa, da roditeljska 
pravica preneha s polnoletnostjo- otroka, to je, ko otrok dopolni 18 let in če 
pred polnoletnostjo sklene zakonsko zvezo. Torej s sklenitvijo zakonske zveze 
dobi mladoletnik popolno opravilno sposobnost. Nadalje tudi temeljni zakon 
o skrbništvu določa, da skrbništvo nad mladoletnikom preneha, ko p-ostane 
mladoletnik polnoleten, ko- sklene zakonsko- zvezo ali ko- ga kdo posvoji. Po 
vseh navedenih predpisih torej oseba, ki sklene zakonsko zvezo-, ni več otrok 
niti ni več p-od skrbništvom niti se nad njo več ne izvršujejo roditeljske pravice. 
Torej pridobi po-polnc- opravilno- sposobnost, kar pomeni, da mora biti spo- 
sobna sama urejati pogoje svojega življenja in prevzeti tudi odgovornost za 
otroka. In ravno z amandmajerh k 44. členu nam je om-ogočeno, da v tistih pri- 
merih, kjer je materialno- stanje zelo slabo-, zaščitimo otroka. Omenjene rešitve 
niso- prav nič v nasprotju z institucijo- zakonske zveze kot -družbeno- priznanega 
dogovora med partnerjema in zato tudi ni razlogov za bojazen, da bi zakonsko 
zvezo- tako daleč degredirali, ko-t da gre za nepomembno privatno dejanje, 
kjer j-e človek popolnoma svoboden. Menim, da velja tudi za zakonsko zvezo 
reklo »svoboda je spoznavna nuj nest«, kar p-omeni, 'če se svobodno odločam za 
zakonsko zvezo-, potem vem, kakšne bodo moje pravice, pa tudi moje dolžnosti. 

Dodala bi še to, da bi s sprejetjem omenjenega amandmaja na nek način 
spodbujali nenormalno življenje med moškim in žensko. Menim, da je v 
interesu vse družbe sklepanje trajnih zakonskih zvez, ki so edine lahko- osnova 
za oblikovanje družine z zdravimi, srečnimi in zadovoljnimi otroci. C-e se opre- 
delimo na preprečevanje sklepanja kratkotrajnih zakonskih zvez, potem je 
bolje, da jih preprečimo danes kot pa jutri, ker bodo že tako dovolj hude 
posledice. Nadalje bi bilo nelogično, da se starše izključuje iz pravice do 
otroške-ga dodatka, dečim pa ga vnuki ter otro-ci lahko prejemajo. Menim, da 
v tem ni nobene logike. Družba ima interes in družba intervenira v interesu 
tistega, ki sam za sebe' ne more intervenirati. Zato menim, da je predlog 
odborov s-ocialno-zdravstvenega zbora sprejemljiv, družbeno upravičen in ute- 
meljen. Z njim zaščitimo tistega, ki se za svo-ie pravice ne more boriti, tistega, 
katerega razvoj želimo omogočiti. Ponovno odklanjam amandma k 44. členu 
zakona. 

Predsednik dr. Vinko- Mozetič: Prosim poročevalca odbora za var- 
stvo otrok, če se lahko izjavi o mnenju predstavnika izvršnega sveta. 

Milka Po-gačar: Lahko bi samo ponovila stališče odbora, ki je zasedal 
pred eno uro-. Odbor je istega mnenja, kot je bilo tukaj povedano- in tudi iz 
istega razloga, da je torej sklepanje zakonske zveze ne samo o-sebno, temveč 
predvsem družbeno- pomembno vprašanje. Ce -omenjenim osebam že sama 
sodišča pred 18. letom starosti priznavajo polnoletnost, če iz istega naslova 
zakonske zveze sledijo tudi najrazličnejše druge pravne posledice, ki kažejo 
na to, da je eseba sposobna samostojno- zastopati svoje pravice pred sodiščem 
in drugimi organi, potem tudi mi ne smemo v študentu videti le vzdrževano 
in opravilno nesposobno osebo. Predvsem nam gre za to in tudi zakon -o- otroškem 
dodatku zasleduje isti namen, da zaščitimo- tistega, ki za sebe ne more skrbeti. 
To- je otrok, to so- invalidne osebe in zato menimo-, da je samo odločitev v 
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navedeni meri pravilna. Na podlagi tega spoznanja smo tudi predlagali popra- 
vek 44. člena, s katerim bi zaščitili in postavili v enak položaj vse otroke, to 
je v položaj, ko imajo otroci v vsakem primeru pravico dobivati otroški dodatek. 
Menim, da bi naš odbor, če bi se ponovno sestal, zavzel sedanje stališče. Zato 
vztrajam pri predlogu odbora. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Pričenjam razpravo o zakonskem 
predlogu. Kdo. želi besedo? Besedo ima tovarišica Milka Pogačar. 

Milka Pogačar : Morda kot predsednik začasnega odbora za varstvo 
otrok našega zbora nekaj besed o oceni samega zakona. 

Sicer moram kar ponoviti misel predstavnika izvršnega sveta tovarišice 
Tomičeve, vendar bo morda to še bolj poudarilo pravilnost stališč, ki jih je 
navedla tovarišica Tcmičeva. Vsekakor so bila precejšnja prizadevanja repu- 
bliškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo in izvršnega sveta, kot 
predlagatelja zakona za ostvaritev takšnega predloga zakona kot ga imamo 
pred seboj. Ugotavlja se, da je predlog zakona v resnici plod razprav in razmiš- 
ljanj, ki so tekle že ob samem osnutku zakona, tako v najrazličnejših odborih 
v občinah, kot kasneje v odborih Skupščine SR Slovenije. Predlagatelj je to 
pot izhajal iz prakse in jo v večji meri zajel v predlogu zakona. Odbori Skup- 
ščine SR Slovenije, ki so obravnavali predlog zakona med njimi tudi odbori 
pros-vetno-kulturnega zbora, so poudarili pomen zakona iz dveh razlogov: 
prvikrat po vojni sprejemamo zakon, ki poleg otroškega dodatka ureja tudi 
otroško varstvo, in da sprejemamo zakon v času, ko se vršijo priprave na 
prehod na novi delovni čas. Nesporno je, da bo glede na to postalo otroško 
varstvo absolutna in neločljiva potreba in pravica družine. Zato so težnje, 
da se financiranje nekaterih važnejših oblik otroškega varstva zaradi njihovega 
družbenega pomena uredi z zakonom, povsem utemeljene in upravičene. 

Naslov zakona in nekatere njegove določbe nam povedo, da se s predloženim 
zakonom urejajo le nekatere oblike organiziranega varstva dojenčkov, pred- 
šolskih in šolskih otrok. Torej predvsem oblike dnevnega varstva otrok. Skozi 
ves čas, ko je bil osnutek zakona v razpravi, je bilo dovolj poudarjeno, da 
zbiranje sredstev s pomočjo predloženega zakona predstavlja le dopolnilna 
sredstva za razvijanje tistih oblik varstva, ki so bile ali iz objektivnih ali 
subjektivnih razlogov zanemarjene ali sploh niso bile razvite. 

Smatramo, da predstavlja razvijanje dnevnega varstva otrok široko in 
hkrati najcenejšo preventivo pri preprečevanju vzgojnih, socialnih in zdravstve- 
nih problemov. Spričo dejstva, da je otroško varstvo Socialistične republike 
Slovenije slabo razvito in je zelo zaostalo za družbenoekonomskim razvojem, 
je nujno, da občine tudi v prihodnje zagotove vsaj tista družbena sredstva, ki 
so jih dajale do danes. 

Predlagatelj zakona pri izdelavi predloga ni imel preveč lahkega dela, saj 
se je v razpravah, ki so bile organizirane v ta namen, pokazale pestrost pro- 
blemov, pogojena s specifičnostmi, ki imajo pri razvijanju otroškega varstva 
svoj pomen in ki so zelo različne od občine do občine. Ne smemo tudi prezreti 
dejstva, da je to vprašanje tudi pomemben element regeneracije družbe in 
intenzifikacije našega gospodarstva. V zakonu je dobilo svoje mesto tudi mne- 
nje terena, da je treba z zakonom doseči namembnost sredstev. Zakon poudarja, 
da se sredstva, zbrana za otroško varstvo, uporabijo v prvi vrsti za graditev, 
adaptacije in investicijsko vzdrževanje ter opremo zavodov. Pomanjkanje kapa- 
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citet je še vedno osnovni problem. Na področju otroškega varstva zakonodaja 
vnaša samoupravo s ciljem, da se pri razvijanju otroškega varstva zainteresira 
čimveč občanov in delovnih organizacij. Nadalje poudarja zakon, da je racio- 
nalno trošenje sredstev, nuđenje kvalitetnejših uslug varstva in učinkovitost 
mogoče zagotoviti le v konkretni, skrbno vodeni občinski politiki, katere odlo- 
čitve so uprte na strokovno izdelane programe. Otroško varstvo zahteva tudi 
to, da pri trošenju družbenih sredstev ravnamo iz dneva v dan z večjo organi- 
ziranostjo in strokovnostjo. Pri vodenju politike v občinah bomo morali postati 
tudi velikodušnejši. S pomočjo diferenciranih cen bomo morali omogočiti 
otroško varstvo tudi tisti kategoriji družin, ki spričo nižjih osebnih dohodkov 
ni v stanju v celoti pokrivati ekonomskih cen za otroško varstvo. 

Ce tega ne bomo storili, bo> ostalo otroško varstvo še nadalje domena tistih, 
ki so zaradi višjih osebnih dohodkov v stanju plačevati otroško varstvo. Zdi 
se, da je to v prihodnje pomembna naloga občinskih skupščin. Predvsem pa 
menim, da iz mnogih razlogov spada otroško varstvo na področje socialne poli- 
tike in s tem v prvi vrsti tudi na področje socialnih služb v občinah, ob koordi- 
niranem delu mnogih drugih, kot so to šola, zdravstvo in podobno. Še nadalje 
pa je treba stremeti za tem, da skupščina oziroma socialno-zdravstveni zbor 
s sprejemom tega zakona ne bi spravili z dnevnega reda problem otroškega 
varstva. Želimo, da se začeto delo nadaljuje in da se tudi v bodoče prizadeto 
skrbi za otroke. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Besedo ima 
Milan Loštrk. 

Milan Loštrk: Tovarišice in tovariši pcslanci. Ker je bilo v obraz- 
ložitvi tovarišice Tomičeve, člana izvršnega sveta, poudarjeno, da se bo financi- 
ranje otroškega varstva določilo pozneje, menim glede na njeno izjavo, da še 
niso jasni instrumenti o financiranju otroškega varstva za leto 1968. Ker je 
hkrati tudi nerazčiščeno vprašanje financiranja socialnega zavarovanja nasploh, 
in s tem tudi zdravstvenega zavarovanja, bi postavil naslednje vprašanje. V 2. 
odstavku tretjega člena predloga zakona se govori o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva, v tem smislu, da se sredstva za otroški dodatek dru- 
žinam delavcev z otroki zagotavljajo s prispevkom, ki ga plačujejo zavarovanci 
iz osebnega dohodka. To pomeni, da se bo pozneje, ko bo zakon sprejet, dolo- 
čila stopnja prispevka, po vsej verjetnosti iz skupne prispevne stopnje, za 
katero pa še ne vem, ali bo v letu 1968 še limitirana s strani federacije, ali bo 
večja ali manjša od 19 %. Zato si postavljam vprašanje, na čigav račun bo šla 
naknadno določena stopnja za otroško varstvo. Glede na to, da skupščina re- 
publiške skupnosti socialnega zavarovanja razpravlja o predlogu za 13% 
stopnjo za pokojninsko-invalidsko zavarovanje in glede na možnost, da bo 
skupna stopnja limitirana na 19 %, se postavi vprašanje, ali odpade na otroški 
dodatek 1%, in ostane za zdravstveno zavarovanje 4 %, ali pa bo to razmerje 
drugačno. Želim, da predstavnik izvršnega: sveta odgovori na to vprašanje, ker 
menim, da bi morali vprašanje financiranja otroškega varstva reševati hkrati 
z organizacijo. Problem nas namreč postavlja pred določene dileme tudi glede 
opredelitve preostalih virov sredstev za financiranje socialnega zavarovanja 
kot celote. Letos je bila skupna stopnja prispevka za socialno zavarovanje 19 %, 
od tega 11,2 % oziroma 12,2% za dolgoročno1, 1,8% za otroški dodatek, 5 % za 
zdravstveno zavarovanje in še dodatni prispevek. 
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Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Tilka Kren. 

Tilka Kren: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Pridružujem se 
povedanemu mnenju izvršnega zbora in obeh odborov. Menim, da zakon o 
otroškem dodatku in otroškem varstvu rešuje principialno probleme otroškega 
varstva in usposabljanja, ne pa probleme zaposlovanja. V tem je razlika in 
moramo to tudi v zakonu upoštevati. Prav tako menim, da je pravilno stališče, 
da zakonci niso več otroci. Trdnost zakonske zveze tudi ne moremo pospeševati 
in motivirati s 5000 dinarji. Ce se že nekdo odloči, da bo živel v zakonski 
skupnosti in s tem koristil pravice odrasle osebe, mora seveda sprejeti tudi 
obveznosti, ki jih ima odrasla oseba. To poudarjam zato, ker menim, da je za 
sklenitev zakonske zveze potrebna ne samo- biološka zrelost, temveč tudi ma- 
terialna in socialna sposobnost skrbeti zase in za svoje eventualne potomce. Ne 
smemo pa pozabiti tudi na emocionalno1 zrelost zakoncev. Zakonski partner, 
ki je duševno in emocionalno' zrel, se bo odločil za zakonsko zvezo s takšnim 
partnerjem, ki bo tudi sposoben prevzeti vse težave in zahteve življenja, ne pa 
samo pravice, in kateremu materiana pomoč v višini 5000 dinarjev ne bo po- 
menila toliko, kot pa moralna odgovornost do potomcev. V nekaterih primerih 
bo odločitev staršev za nezakonskega otroka celo bolj napredna, kot pa odločitev 
staršev, da skleneta zakonsko- zvezo samo* zato-, da otrok ne bi bil nezakonski. 
V splošnem družbenem interesu ni, da bi imeli čimveč zakonov in čim manj 
nezakonskih rojstev, temveč, da bi imeli čimveč trdnih zakonov in čimmanj 
nezakonskih rojstev. Z nobenim zakonom ne bomo mogli spremeniti tega, da 
v bodoče ne bi bilo več nezakonskih otrok. S tem, kar sem povedala, se samo 
pridružujem mnenju izvršnega sveta in odbora. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima Janko Cesnik, podpred- 
sednik zakonodajno-pravne komisije. 

Janko Česnik: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Poleg razlogov, ki jih je navedel poslanec vašega zbora in član naše komisije, 
bi hotel poudariti še nekaj razlogov, ki so vodili zakonodajno-pravno komisijo, 
da je dala ta amandma. Življenje samo utemeljuje naše stališče. Nobenih raz- 
logov ni, da bi spreminjali dosedanjo ureditev s tem, da bi odvzeli pravico do 
otroškega dodatka, mladim zakoncem, ki so na rednem šolanju in ki študirajo. 
Pogoji šolanja se v zadnjem času niso izboljšali, morda so se celo poslabšali. 
Materialno stanje študentov — domnevam, da ste uganili, da gre za to kate- 
gorijo občanov — pa je na splošno slabše, kot je bito takrat, ko so še uživali 
take pravice. Nelogično in neupravičeno-, dejansko brez opravičila bi bilo, da 
imajo sedaj pravico do otroškega dodatka otroci teh staršev, ki so> pri starih 
starših, ne priznamo pa isto pravico otrokom, polnoletnim občanom, oziroma 
študentom, ki se redno šolajo, so se pa odločili, da svoje odnose nekako v skladu 
s splošnimi družbenimi interesi, uredijo s sklenitvijo zakonske zveze. Pridobitev 
polnoletnosti s sklenitvijo zakonske zveze tu ne igra nobene vloge. Ne gre 
namreč za mladoletne osebe, temveč gre za polnoletne osebe, ki se šolajo. Skli- 
cevanje na temeljni zakon o razmerjih med starši in otroci, kakor tudi na 
temeljni zakon o zakonski zvezi pri obravnavanem vprašanju ni pomembno in 
nam tudi ni v pomoč. Študentje so polnoletni ljudje, ki imajo pravico do otro- 
škega dodatka, in so tudi doslej to uživali zato, ker se šolajo do dopolnjenega 
25. leta starosti. Zgubili pa bi naj ta dodatek samo zato, ker so se odločili, da 
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sklenejo zakonsko zvezo-, namesto da bi pač živeli še naprej v neurejenih od- 
nosih, k čemur jih nekako zakon, če ta amandma sprejmemo, sili. Ce je namen, 
da se zakonske zveze ne sklepajo, dokler ni materialnih pogojev, dokler nista 
oba zakonca tudi materialno sposobna, da drug drugega vzdržujeta, potem bo 
verjetno treba poseči po drugih sredstvih. Samo s tem, da bi oba partnerja ne 
sklenild zakonske zveze, vprašanje verjetno ne bo rešeno. Gre za stimuliranje 
nenormalnega stanja, nenormalnih odnosov med ljudmi, zlasti še ne vidim raz- 
logov za tako ureditev takrat, ko so imeli ti odnosi že določene posledice, ko je 
tu otrok, ki ima pravico do otroškega dodatka. Sami starši, katerih stanje se s 
sklenitvijo zakonske zveze bistveno ni spremenilo, pa tega dodatka nimajo. Res 
je, tovariši in tovarišice, da gre za malenkostni znesek, da je tu vprašanje 
5000 dinarjev, ki kakor je tovarišica predgovornica rekla, ne sme vplivati na to, 
ali so zakonske zveze trdno sklenjene ali niso. Kot je na eni strani možno, da 
se bo ta dodatek v določenem času povečal, po drugi strani pa ta dodatek 
ne sme biti razlog za poslabšanje materialnega stanja študentov, samo zato, ker 
so sklenili zakonsko zvezo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič; Zeli še kdo besedo? Prosim, tova- 
rišica Tomičeva. 

Zora Tomič: Ne bi odgovarjala na to zadnje, kar je povedal tovariš 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije, ampak bi odgovorila na vprašanje, 
ki ga je tovariš poslanec prej postavil. Res je, da ne sprejemamo skupaj z 
zakonom o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva in o skupnostih 
otroškega varstva tudi ne zakona o prispevni stopnji, tistega zakona, s katerim 
bomo določili obseg materialnih sredstev za razvoj tega področja in za pokritje 
otroškega dodatka. Tako ravnamo predvsem zaradi tega, ker še vedno teče raz- 
prava o prispevni stopnji in zato ne moremo ničesar konkretnega povedati. 
Res pa je, da bomo morali v vsakem primeru s prispevno stopnjo zagotoviti 
otroški dodatek tako, kot ga bomo danes konstituirali. Obseg tistih sredstev, 
ki jih bomo namenili za razvoj celodnevnega varstva otrok, bo pa odvisen od 
naših dejanskih možnosti v okviru določene prispevne stopnje. Moram pa reči, 
da računamo z dosedanjo prispevno stopnjo, ki je bila 1,8 %>. To je tudi eden 
izmed razlogov, da moramo predloženi zakon prej sprejeti. Drugo pa je razprava 
o tem vprašanju. Menim, da je sedanja razprava v skupščini socialnega zava- 
rovanja lahko samo preliminarna, da kakršen koli sklep ne more biti dokončen, 
ker pomeni le neko preračunavanje o tem, kako se nam posamezni vidiki var- 
stva, oziroma izvajanja posameznih določb zakona kažejo tudi v materialni 
podobi. Zato menim, da noben sedanji sklep ne sme prejudicirati bodoče od- 
ločitve in nas zavesti v dilemo ali bomo pokrili otroški dodatek aH razvijali 
zdravstveno varstvo. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? Prosim. 

Tatjana Trenta: Tovariš predsednik, tovariši poslanci! Menim, da 
s predlogom zakonodajno-pravne komisije ustvarjamo novo neupravičeno kate- 
gorijo. Privilegiranih in podobnih kategorij bi v sedanjem času prav verjetno 
med nezaposlenimi našli že več. Kot so že poudarili predgovorniki in tudi za- 
stopnik izvršnega sveta, nam mora biti pri sprejemanju tega zakona edini cilj, 
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zaščititi tistega, ki se ne more sam zaščititi. Dva, ki skleneta zakonsko zvezo, 
pa prav verjetno že tudi prej vesta za vse odgovornosti in posledice take zveze. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se kdo želi besedo? Opozoril bi, da 
je s strani zakonodajno-pravne komisije bil dan predlog k 44. členu, ki je sicer 
redakcijskega značaja, vendar menim, da je treba do njega zavzeti stališče. 
Namreč zakonodajno-pravna komisija predlaga, da bi se vsebina dodatne tretje 
alinee vključila v drugo alineo in sicer tako, da bi se druga alinea glasila: »za 
tuje otroke, ki jih je prevzel za preživljanje (vnuki, bratje, sestre in drugi), če 
so brez roditeljev ali če imajo enega ali oba roditelja, pa so ti popolnoma ali 
trajno nezmožni za delo, ali so roditelji na rednem šolanju — to bi bilo zdaj 
novo — neznanega bivališča ali so na prestajanju kazni.« Prosim predstavnika 
izvršnega sveta in poročevalca našega odbora, da se izjavita o tem predlogu. 
(Sprejemata.) 

Ugotavljam, da je predlog zakonodajno-pravne komisije sprejet. 
Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. K predlogu zakona je 

bil sprejet amandma k 47. členu, katerega predlagatelj ni sprejel. Glasujemo 
najprej o tem amandmaju. Amandma k 47. členu je dala zakonodajno-pravna 
komisija in vam ga bom še enkrat prečital. K besedilu drugega odstavka 47. 
člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Izjemoma pravica do otroškega 
dodatka ne preneha, če otrok po sklenitvi zakonske zveze ostane še naprej v 
družinski skupnosti s svojimi starši in ga ti preživljajo glede na to, ker se 
otrokov zakonec nahaja na odslužitvi obveznega vojaškega roka, ker se redno 
šola, ali ker je trajno nezmožen za delo in zato ne more preživljati drugega 
zakonca«. 

Dajem besedilo tega amandmaja na glasovanje. Kdor je za ta amandma, 
naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti amand- 
maju? (17 poslancev.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je amandma dobil večino glasov in je s tem sprejet. 
Prehajamo na glasovanje o predlogu zakona. Kdor je za predlog zakona, 

naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (2 poslanca dvigneta roko.) 

Ugotavljam, da je socialno-zđravstveni zbor sprejel predlog zakona o 
skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškeoa varstva 
v SR Sloveniji. Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi repu- 
bliški zbor. 

S tem zaključujem 2. točko dnevnega reda in odrejam polurni odmor. 

(Seja je bila prekinjena ob 10.30 in se je nadaljevala ob 11. uri.) 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Nadaljujemo^ s sejo* zbora in preha- 
jamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje 
o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov. 

Predlog zakona je skupščini predložil izvršni svet. Kot gradivo za to točko 
dnevnega reda ste dne 2. 12. 1967 prejeli predlog zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov in predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških prispevkov, davkov in taks. S sklicem za sejo' zbora ste prejeli 
poročilo začasnega odbora za zdravstveno zavarovanje kmetov, naknadno pa 
nov predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov z dne 12. 12. 1967, ker 
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je izvršni svet predlog zakona z dne 22. 11. 1967 umaknil. Prejeli ste tudi po- 
ročilo zakonodajno-pravne komisije k predlogu zakona z dne 22. 11. 1967. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da da ustno obrazložitev k predlogu 
zakona. Besedo ima tovariš Jože Božič, republiški sekretar za delo. 

Jože Božič: Tovariš predsednik, tovarišioe in tovariši poslanci! Pred- 
loženi zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov je v bistvu novelizacija za- 
kona iz leta 1965 in zato še ne prinaša in tudi ne more prinašati daljnosežnih 
rešitev. Prinaša pa rešitve, ki so možne in sprejemljive na tej razvojni stopnji. 
V vseh dosedanjih razpravah se je namreč pokazalo, da postaja zdravstveno 
zavarovanje kmetov vse bolj sestavni del celotnega sistema socialnega zava- 
rovanja in zdravstvenega zavarovanja še posebej, ter bodo nekatere bodoče 
rešitve nujno morale izhajati iz tega celotnega sistema. To pa so dolgoročne, 
zelo zamotane in obsežne naloge. V zaostrenih pogojih reforme zahteva področje 
zdravstvenega varstva zato toliko tehtnejše razprave vseh upravičencev do tega 
varstva in zainteresiranih družbenih organov. Zagotoviti je treba, da naš de- 
lovni človek ne bo prizadet v svojem dosedanjem obsegu zdravstvenega varstva 
in da bo sigurnejši glede njegove realizacije. 

Tudi razprave v odborih posameznih zborov republiške skupščine so po- 
kazale, da je področje socialnega zavarovanja kompleksna stvar in kot taka ena 
izmed nalog skupine, ki se v skupščini ukvarja z dolgoročnimi zasnovami so- 
cialnega zavarovanja in zdravstva pri nas. Soglasno pa so ugotovili, da je treba 
predlog zakona sprejeti, ker to narekuje konkretno stanje in nujnost, da se 
čimprej uveljavijo določene institucije novega zakona, ki prinašajo razširitev 
samoupravljanja na področju zdravstvenega zavarovanja kmetov, zboljšanje 
njegovega financiranja ter okrepitev odgovornosti in pravic skupščin komu- 
nalnih skupnosti in zavarovancev samih. 

Snovanje širših sistemskih rešitev torej ne more biti razlog, da bi zavla- 
čevali z reševanjem nekaterih perečih problemov kmečkega zdravstvenega za- 
varovanja. Sedanja zgradba zakona je nastala šele v drugi polovici javne raz- 
prave', ki je nepretrgoma trajala več kot pol leta. Prvi osnutek zakona, ki še ni 
opredelil dovolj konkretno poglavitnih vprašanj tega zavarovanja, je bil s svo- 
jimi alternativnimi možnimi rešitvami bolj pobuda in gradivo^ za javno raz- 
pravo, na kateri so bile zek» aktivne organizacije Socialistične zveze in sa- 
moupravni organi skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov še posebej. Ti 
so' bili zlasti pozorni na dve vprašanji, na obseg zavarovancev ter vire in način 
financiranja. Toda v polletni intenzivni razpravi so se našle ustrezne rešitve 
tudi za ti dve kapitalni vprašanji kmečkega zavarovanja. Dosedanje načelo 
samofinanciranja še vedno ostane osnovno načelo, saj tudi po predlogu zakona 
92 «/o sklada priteka iz prispevka samih zavarovancev. Razlika 8 *Vo pa pred- 
stavlja poseben republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejav- 
nosti, v katerega se vključujejo vsi lastniki kmetijskih zemljišč, torej tudi 
tisti, ki sicer niso zavarovanci kmečkega zavarovanja, a imajo redne dohodke 
cd teh zemljišč tako da so podvrženi plačevanju davkov od katastrskega 
dohodka. 

Ta prispevek ne pomeni nove obremenitve zasebnega kmetijstva, pač pa 
delno posega v do sedaj manj obremenjeni dohodek, ki ga imajo od svoje zemlje 
delavci in drugi lastniki kmetijskih zemljišč in ki ga dosegajo zaradi nižjih 
stroškov. Ti stroški pa niso nižji zaradi večje produktivnosti, temveč samo zato, 
ker ta njihov dohodek cd kmetijske dejavnosti ni obremenjen s prispevkom 
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za zdravstveno zavarovanje kmetov. Zaenkrat je namreč možno urediti vse 
temeljne institucije zdravstvenega zavarovanja kmetov, zlasti krog zavarovanih 
oseb in obseg zdravstvenega varstva le s pomočjo družbene intervencije, kakršne 
dosedanji zakon ne pozna. To pa so uporabile skoraj vse druge republike. Gre 
za namenski prispevek za sklad prek davčnega sistema in obremenitve delav- 
cev in drugih oseb, lastnikov kmetijskih zemljišč v tem sistemu. S tem pri- 
spevkom bodo skupnosti kmetov lažje obvladale socialno* problematiko vasi in 
podeželja. Zaradi tega je republiški skupščini hkrati predložen predlog zakona 
o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških predpisov, davkov in 
taks. K temu velja dodati, da bo- tako funkcijo intervencije imela družba tudi 
takrat, ko bo uvedeno nacionalno zdravstveno varstvo, saj bo morala na en ah 
drug način participirati za tiste občane, delno nezmožne, ostarele, brez pokoj- 
ninskih pravic, nezaposlene in podobno, ki sami niso sposobni v celoti ali delno 
plačevati redni prispevek za zdravstveno varstvo. 

Tudi za namenski prispevek so bile odločilne dosedanje izkušnje, ki ne- 
sporno opozarjajo na to, da je treba upoštevati specifičnost strukture kmečkega 
prebivalstva na Slovenskem in računati s problemi, ki vznikajo iz tega. To 
potrjuje že tale podatek. 

V letu 1966. so bili vplačani oziroma izterjani prispevki zavarovancev v 
višini 93,8%. Podobno je to potekalo v letu 1965 in v prvih devetih mesecih 
letošnjega leta. V danes veljavnem samofinanciranju 27 % zavarovancev ne 
krije niti 6 3/o izdatkov, morali pa bi kriti 20 %> izdatkov. Ta razlika znaša nekaj 
nad 4 milijone novih dinarjev primanjkljaja letno. To po eni strani dovoljuje 
oceno, da se v teh primanjkljajih odraža vpliv socialne problematike naše vasi. 
Po drugi strani pa opozarja, da se načelo samofinanciranja ni moglo v celoti 
uveljaviti. Pri odločanju o uvedbi družbene intervencije na področju kmečkega 
zavarovanja so bili zatorej odločilni nekateri družbenoekonomski in politični 
aspekti in pa dejstvo, da je treba kmetom zagotoviti zdravstveno zavarovanje. 
Od skupnega števila prebivalstva v Sloveniji je živelo v zasebnem kmetijstvu 
marca 1967. leta le še 25,5 % prebivalcev. Od 344 000 zavarovanih oseb v kmeč- 
kem zavarovanju pa je kar 53 % starih nad 65 let oziroma otrok starih izpod 
15 let. To kaže na globok poseg socialnih, ekonomskih, populacijskih in drugih 
sprememb v obdobju pospešene industrializacije Slovenije, v strukturo kmečkih 
gospodarstev in kmečkega prebivalstva še posebej. Reforma je s sprostitvijo 
trga in cen te procese sicer postavila v nove okvire, vendar socialno-ekonomskih 
posledic v preteklosti še ni odpravila. Ekonomska zmogljivost kmetov se je po 
reformi povečala, vendar samo v globalu in samo nekaterim kategorijam, ki se 
sicer uspešno vključujejo v modernizacijo in specializacijo proizvodnje v tržne 
odnose in v razvitejše odnose z družbeno proizvodnjo. 

V primerjavi z razvitimi deželami je produktivnost slovenskega kmeta še 
precej nizka in se doslej iz deloma objektivnih razlogov ni mogla bolje raz- 
vijati. Sele reforma ustvarja pogoje za modernizacijo in uvajanje sodobne 
tehnične opremljenosti tudi zasebnega dela v kmetijstvu. Produktivnost dela 
v kmetijski dejavnosti brez dvoma vpliva na obseg in stabilnost sklada zdrav- 
stvenega zavarovanja še posebno od enega dela kmečkih proizvajalcev. Razvojni 
proces, ki ga je pospešila gospodarska reforma, poteka za sedaj še dokaj neena- 
komerno. Zato še ni v zadostnem obsegu dosežena v tem razvoju tista celovitost 
napredka zasebnega kmetijskega gospodarstva, da bi bilo že sposobno v celoti 
prevzeti vsa bremena zdravstvenega zavarovanja. To pa ne pomeni, da s pred- 
lagano družbeno intervencijo odstopamo od načela, da naj nosijo stroške svo- 
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jega zavarovanja zavarovanci sami, kot nekateri napačno razlagajo uvedbo 
družbene intervencije v kmečko zavarovanje. Njihova bremena se bodo zmanj- 
ševala v primeru zmanjševanja obsega zdravstvenega varstva. To pa najbrž ne 
bo v interesu zavarovancev samih. Tudi se z ničemer ne zmanjšuje pomen 
solidarnosti in vzajemnosti kot temeljev tega zavarovanja. Prav nič se namreč 
ne zmanjšujejo obveznosti zavarovancev samih, niti se ne prevali del stroškov 
na breme družbe, gre le za tolikšen obseg družbene intervencije, kolikor je 
neogibna, da se bo lahko obvladala situacija, kakršna nastaja v skladih zaradi 
nekaterih še neobvladanih socialno-ekonomskih pojavov in težav v strukturi 
zasebnega kmetijstva. 

Danes je v Sloveniji približno- 270 000 lastnikov kmetijskih zemljišč, od 
tega 100 000 čistih kmetov in 170 000 lastnikov kmečkih zemljišč iz vrst delavcev 
in drugih oseb. To pomeni, da je 38,3 % vseh lastnikov zemlje zavarovanih v 
kmečkem zavarovanju, 61,7 *3/o pa zavarovanih v delavskem zavarovanju. Ta 
delitev se pozna v finančni obremenitvi kmetijskih zemljišč, ki niso enako 
obremenjena. Kmet plačuje poleg davka od katastrskega dohodka še 16 9/o pri- 
spevek za zdravstveno zavarovanje; tega prispevka delavci, lastniki kmetijskih 
zemljišč ne plačujejo. Te različne obremenitve lastnikov kmetijskih zemljišč 
zadržujejo integracijo zemlje na eni strani ter toleriraj o dodatne zaslužke in 
tudi določene špekulacije na drugi strani. Posledice so daljnosežne. Nadaljuje 
se drobljenje zemlje, ostaja neizkoriščena zemlja, zmanjšuje se število čistih 
kmečkih gospodarstev, kar pogojuje prehiter odtok mladih z vasi glede na naše 
možnosti zaposlovanja. Tako se je v zadnjih 7 letih znižalo število nosilcev 
kmečkega zavarovanja za nad 16 000, število zavarovanih oseb pa za nad 
50 000. To so samo nekateri vidiki socialno-ekonomske problematike kmečkih go- 
spodarstev in kmečkega prebivalstva na Slovenskem. Njihovi notranji razvojni 
procesi so nam služili kot argumenti za družbeno intervencijo pri urejevanju 
zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Za določitev 8 °/o stopnje pa so mogli služiti za edino realno orientacijo 
primanjkljaji in seveda načelna predpostavka, .da gre za družbeno intervencijo, 
ki naj pomaga obvladovati vplive socialnih razmer in dane demografske struk- 
ture na likvidnost skladov kmečkega zdravstvenega zavarovanja. Širših hotenj 
predlagatelj zakona s to družbeno intervencijo ni imel in jih ne more imeti, 
ker to ni namen tega zakona. Takšna na grobo orisana problematika kmečkih 
gospodarstev daje tudi razumeti ostale probleme kmečkega zdravstvenega za- 
varovanja in izhodišča za njihovo- ureditev. Ta pa so- naslednja. 

Prvič. Predlog zakona določa krog zavarovancev in zavarovanih oseb tako, 
da omogoča zdravstveno varstvo vsem, ki se poklicno ukvarjajo s kmetijsko 
dejavnostjo, ne glede na premoženjske razmere, v katerih se nahajajo, in ne 
glede na njihov socialno-ekonomski položaj. Ta minimalni krog, ki ga skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov ne morejo zmanjševati, zagotavlja torej 
zdravstveno varstvo vsem dosedanjim upravičencem do tega varstva. Hkrati pa 
je tako določen, da lahko samoupravni organi teh skupnosti ta krog razširijo. 
Zakon torej uveljavlja načelo samoupravljanja tudi na področju določanja 
kroga zavarovanih oseb. 

Drugič. Najpomembnejša je razširitev načela samoupravljanja na določanje 
obsega, ravni in vrste zdravstvenega varstva. Odločanje o tem postane po 
uveljavitvi zakona v glavnem pristojnost samoupravnih organov skupnosti 
kmetov. Državna regulativa se omejuje odslej samo na tisti obseg, ki ga terjajo 
družbeni interesi in ki so uzakonjeni v 11. in deloma v 12. členu predloga 
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zakona. Sedaj veljavni zakon izčrpno in konkretno- določa pravice, ki jih zakon 
zagotavlja zavarovanim osebam v takem obsegu, da samoupravnim skupnostim 
pušča le malo pristojnosti, da bi obseg varstva določali glede na svoje potrebe 
in ekonomsko zmogljivost zavarovancev. To področje tako imenovanega raz- 
širjenega zavarovanja, ki je uvedeno- samo v 2 do 9 komunalnih skupnosti. 
Z novim zakonom ta pojem odpade. Imeli bomo samo- obseg zdravstvenega 
varstva, kot ga bodo s svojimi splošnimi akti določale skupščine komunalnih 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Z novim zakonom bodo- skup- 
ščine komunalnih skupnostih, če se bodo odločile za višino prispevnih stopenj 
v sedanjem obsegu, razpolagale z 20 milijoni novih dinarjev. To pomeni po- 
membne samoupravne pridobitve. Sedaj veljavni zakon določa tudi za vsako 
posamezno obliko zdravstvenega varstva, kolikor gre na račun sklada, kolikor 
pa mora zavarovana oseba sama plačati kadar uveljavlja zdravstveno varstvo. 
Nov zakon v to ne posega, razen glede zdravstvenih storitev iz 11. člena, ki 
gredo v celoti na račun sklada; sicer pa komunalnim skupnostim kmetov pre- 
pušča odločanje o tem, koliko pravic gre na račun skladov, kolikšna pa bo 
participacija zavarovane osebe same. 

Tretjič. Druga pomembna razrešitev načela samoupravljanja je določanje 
višine prispevka za kmečko' zdravstveno- zavarovanje. Doslej je bilo to v pri- 
stojnosti republike. Odslej bodo višino prispevka določale skupščine komunalnih 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. Samo pri dolo-čanju morebitnega 
prispevka v pavšalu postavlja zakon najvišjo- dopustno- gornjo mejo, kar naj 
zagotovi sorazmernost v določanju prispevkov in takšno- določanje pavšala, ki 
bo v skladu z načelom vzajemnosti in solidarnosti. To- je stališče predlagatelja 
zakona. Zboru pa je predložen amandma pristojnih odborov in zako-nodajno- 
pravne komisije, ki to urejajo drugače. 

Četrtič. Posebno- kategorijo podeželskega prebivalstva predstavlja okoli 
20 000 članov gospodinjskih skupnosti delavcev, lastnikov kmetijskih zemljišč. 
Do-čim so- ti lastniki kot delavci zavarovani v delavskem zavarovanju, pa za 
te člane doslej ni bilo zakonsko urejeno obvezno plačevanje prispevkov za 
njihovo- zavarovanje. Da bi uredili ta problem, zakon zavezuje takšne lastnike 
kmetijskih zemljišč, da za omenjene člane svojih skupnosti plačujejo prispevke 
za njihovo zdravstveno- zavarovanje. 

Petič. Poleg rednega prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov in re- 
publiškega 8'% prispevka od katastrskega dohodka, se uv-aj-a še poseben pri- 
spevek od zaslužkov za občasna dela, ki jih kmečki zavarovanci opravljajo v 
korist delovnih organizacij. 

Šestič. Predlog zakona prvič uvaja obvezno rezervo skladov, v katero- naj bi 
se vsako leto- vložilo 1 '°/o sredstev, doseženih s prispevki. Ta rezerva bi služila 
za kritje primanjkljaja. 

Sedmič. Komunalne skupnosti bodo odslej lahko same predpisovale za 
kritje sedanjih in morebitnih primanjkljajev izredni prispevek kmetov zava- 
rovancev, za kar pa ne bo- več potrebno soglasje občinskih skupščin, ki je po 
sedanjem zakonu pogoj za veljavnost sklepov o izrednem prispevku zava- 
rovancev. 

Osmič. Institucijo zdravstvenega pozavarovanja pozna že sedaj veljavni 
zakon. V ta namen je predviden republiški sklad za po-zavarovanje. S po-za- 
varo-vanjem naj bi se zagotovila sredstva za pokrivanje različnih rizikov, kot 
posledica objektivnih zdravstvenih, gospodarskih in demografskih razmer na 
območju posameznih komunalnih skupnosti. Zavarovalne primere, ki se krijejo 
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iz sklada za pozavarovanj-e in višino premij, ki ji,h plačujejo v ta sklad komu- 
nalne skupnosti kmetov, določi skupščina republiške skupnosti kmetov. Dolžna 
pa je, kot obvezen riziko pozavarovanja, upoštevati elementarne nezgode in tem 
primerom ustrezno določiti tudi višino premije. 

Devetič. Na področju uveljavljanja zdravstvenega varstva prinaša novi 
zakon poleg bolj izdelanega sistema zagotovitve sredstev še dve izredno p-o- 
membni novosti. Obe, poleg reda in večje ažurnosti v plačevanju prispevkov, 
varujeta tudi položaj zdravstvenih ustanov, ki zavarovancu nudijo uslugo. Do 
sedaj je bilo precej vseeno ali je zavarovanec pokril obveznosti ali ne. Po pred- 
logu novega zakona pa zavarovane osebe lahko uveljavljajo pravice iz zdrav- 
stvenega zavarovanja šele potem, ko so> bile določeno dobo predhodno zava- 
rovane. Uvaja se torej predhodno zavarovanje, znano tudi v delavskem zava- 
rovanju. Uveljavlja pa zavarovana oseba pravice samo tako, da predloži zdrav- 
stvenemu zavodu zdravstveno izkaznico. Ta pa je veljavna samo, če jo potrdi 
komunalni zavod za socialno zavarovanje in to vsako- leto meseca aprila, ko ugo~ 
tovi, da je zavarovanec izpolnil obveznosti do skladov ali da so obveznosti 
odpisane, znižane ali če je uveden postopek zaradi neizterljivosti. 

Desetič. Na področju organizacije zdravstvenega zavarovanja zakon ne 
prinaša sprememb. Vse bolj postaja očitno-, da majhne komunalne skupnosti ne 
morejo uspešno gospodariti, ker rizično niso dovolj močne. Poleg tega nastajajo 
zaradi razdrobljenosti različni odnosi znotraj zdravstvenega zavarovanja. Ker pa 
so podobne težave tudi na področju zdravstvenega zavarovanja delavcev in so 
značilne za sedanji obseg in delovanje komunalnih skupnosti nasploh, bodo 
nadaljnje spremembe odvisne od integracijskih procesov, ki se bodo odvijali 
v celotnem zdravstvenem sistemu. 

Zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov je predložen v prečiščenem 
besedilu, ki že zajema 20 amandmajev, tako vsebinskega kot redakcijskega ka- 
rakterja, ki so bili dani na seji odbora za delo- in socialno politikc< republiškega 
zbora, začasnega odbora za zdravstveno zavarovanje kmetov socialno-zdrav- 
stvenega zbora in zakonodajno-pravne komisije. 

Izvršni svet pa ni sprejel amandmaja omenjenih odborov k 16. členu zakona. 
Razlogi za to so zlasti naslednji: zvezni temeljni zakon o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov sicer določa, da višino in način odmerjanja prispevkov določa 
komunalna skupnost kmetov, ne da bi pri tem predvideval kakršnokoli ome- 
jitev te pristojnosti. Vendar bi bilo hudo enostransko razlagati to določbo-, ki 
je določba temeljnega zakona v tem smislu, da republike nimajo nikakršnih 
možnosti s svojimi predpisi delno- usmerjati to pristojnost komunalnih skup- 
nosti. Za takšno možnost sploh ni potrebna kakšna posebna določba v zveznem 
zakonu, ker ta možnost pripada republikam že po sami ustavi, glede na njihovo 
poglavitno- funkcijo-, da urejajo družbene odnose in usmerjajo razvoj gospodar- 
stva in družbenih služb. V skladu s to generalno ustavno- klavzulo- je potem 
še posebna določba v 9. členu zvezne ustave, po kateri tudi republike odločajo 
pri uresničevanju samoupravljanja o vseh vprašanjih, ki so skupnega pomena. 

Takšno- vprašanje skupnega pomena je prav gotovo- sorazmerna porazde- 
litev bremen zdravstvenega zavarovanja, kot ustreza premoženjskim razmeram 
posameznih zavarovancev. Zagotovitev tega načela je bistvenega pomena tudi 
zato, da bo z zakonom vpeljana družbena intervencija dosegla svoj smoter in 
prispevala k temu, da bodo zdravstvenega zavarovanja deležni tudi revnejši 
sloji kmečkega prebivalstva, ne da bi bila zaradi tega prizadeta raven zdrav- 
stvenega varstva, niti likvidnost skladov. Menili smo, da bi moralo- biti to tudi 

18» 



276 Socialno-zdravstveni zbor 

v interesu samoupravnih skupnosti kmetov, saj je bilo tudi sodelovanje repu- 
blike pri uvedbi 8% davka za ta sklad izrecna želja samih skupnosti. V nasprot- 
nem primeru bi vztrajali pri določanju cenzusa, kdo ima sploh pravico biti 
zavarovanec zdravstvenega zavarovanja kmetov, oziroma izločitvi tistega, 
kolikor družba ne nadoknadi njegovih stroškov, ki ne zmore nositi v celoti 
vseh bremen na principih samofinanciranja. Z določbo drugega odstavka 16. 
člena zakon v ničemer ne omejuje pristojnosti skupščin komunalnih skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov pri določanju rednih prispevkov, pač pa 
preprečuje morebitno tako uporabo- teh pristojnosti, ki bi utegnila biti v 
nasprotju z načeli solidarnosti, vzajemnosti in sorazmernosti pri odmerjanju 
prispevkov, predvsem ko gre za pavšalne obremenitve. Zato zakon le delno 
usmerja pristojnost takrat, kadar se komunalna skupnost odlo-ei, da bo del 
prispevka določila v pavšalnem znesku. Republika je iz istih razlogov, kot pri 
uvajanju posebnega prispevka, dolžna te možnosti postaviti v nek splošen okvir, 
ki bo zagotavljal pravično in sorazmerno porazdelitev bremen. To pa je vpra- 
šanje skupnega pomena za razvijajoče se družbenoekonomske odnose na vasi 
nasploh in za socialistične odnose, kakršni morajo vladati med zavarovanci 
kmečkega zavarovanja, da bodo v skladu z načeli solidarnosti, vzajemnosti in 
zagotovitve ustreznega zdravstvenega standarda. 

Predlagam v imenu izvršnega sveta, da socialno-zdravstveni zbor sprejme 
ta zakon. 

Predsednik Vinko Mozetič: Začasni odbor za zdravstveno zavaro- 
vanje kmetov je na današnji seji obravnaval nov predlog zakona, zlasti v tistih 
določbah, ki niso usklajene z amandmaji odbora k prvemu predlogu zakona. 
Prosim poročevalca začasnega odbora, da da v imenu odbora poročilo k novemu 
predlogu zakona. Besedo ima poslanec Jože Nered. 

Jože Nered: Začasni odbor za zdravstveno zavarovanje kmetov so- 
cialno-zdravstvenega zbora in odbor za delo in socialno zavarovanje republi- 
škega zbora sta na skupni seji dne 22. 12. 1967 obravnavala prečiščeno besedilo 
predloga zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov z dne 12. 12. 1987, s ka- 
terim je izvršni svet nadomestil prvotni zakonski predlog z dne 22. 11. 1967. 
Odbora sta ugotovila, da so v prečiščenem besedilu zakonskega predloga pre- 
vzete spremembe oziroma dopolnitve, ki sta jih predlagala odbora in zakono- 
dajno-pravna komisija. Izvršni svet pa v novem besedilu zakonskega predloga 
ni sprejel amandmajev navedenih odborov k 9., 16., 17., 27. in 34. členu pred- 
loga zakona z dne 22. 11. 1967. 

Pri podrobni obravnavi prečiščenega besedila predloga zakona sta se od- 
bora strinjala z besedilom 9. člena, ker je formulacija preciznejša od tiste, ki 
sta jo odbora predlagala v svojem amandmaju na seji odborov dne 7. 12. 1967. 
Nadalje sta se odbora strinjala z besedilom 27. člena in ne vztrajata pri amand- 
maju, ki sta ga sprejela na omenjeni seji iz razlogov, ki jih je navedla zakono- 
dajno-pravna komisija v svojem pismenem poročilu. 

K prečiščenemu besedilu predloga zakona sta odbora sprejela naslednje 
amandmaje: 

K 16. členu: Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Višino oziroma 
stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov po 1. in 2. točki 15. člena 
tega zakona določi skupščina komunalne skupnosti kmetov.« Drugi odstavek 
se črta. 
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Odbora vztrajata torej pri amandmaju, ki sta ga predlagala že k zakon- 
skemu predlogu z dne 22. 11. 1967. K utemeljitvi tega amandmaja, navedenega 
v poročilu z dne 7. 12. 1967, dodajata še naslednje: Določba 14. člena predloga 
zakona o obveznosti predhodnega javnega obravnavanja splošnih aktov, s ka- 
terimi se določajo pravice iz zdravstvenega zavarovanja in tudi način odmer- 
janja prispevkov, omogoča in zagotavlja samim zavarovancem, občinskim skup- 
ščinam in vsem drugim družbenim dejavnikom, da se aktivno vključijo v pri- 
pravljanje najustreznejših rešitev. Taka metoda določanja načina prispevka 
hkrati omogoča občinskim skupščinam, da pri presoji obremenitve kmeta za- 
varovanca upoštevajo celotno obremenitev kmeta z davki in prispevki. Speci- 
fičnosti posameznih občin terjajo, da občinske skupščine vodijo lastno davčno 
politiko. 

K 17. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti besedilo »po 1. točki« 
nadomesti z besedilom »po 1. in 2. točki«. Sprememba je potrebna zaradi spre- 
membe v 15. členu. Očitno gre za pomoto v prečiščenem besedilu predloga 
zakona. 

V tretjem ddstavku se črta zadnji stavek: »Zavarovanci, ki so oproščeni 
plačevanja prispevkov iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, plačajo 
prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, povečan za republiški prispevek 
iz 4. točke 15. člena tega zakona.« Odbora vztrajata pri prvotnem amandmaju 
iz razlogov, navedenih v prvotnem poročilu. 

K 35. členu: V prvi vrsti se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »dru- 
gega«. Sprememba je redakcijskega značaja in je pogojena s spremembo v 
16. členu. 

Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal z amandmajem k 35. členu, ne 
pa z amandmajem k 16. in 17. členu. Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog 
zakona s predlaganimi amandmaji. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: O predlogu zakona je na včerajšnji 
seji razpravljala tudi zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije. Po- 
ročilo te komisije ste danes prejeli. Ali želi predstavnik zakoncdajno-pravne 
komisije še ustno obrazložiti stališče komisije? Besedo ima tovariš Bojan Volk, 

Bojan Volk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Imam 
dolžnost izjaviti v imenu zakonodajno-pravne komisije, da je naše stališče 
takšno, kot je bito že obrazloženo in usklajeno s stališčem odbora. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Pričenjam razpravo. Kdo želi be- 
sedo? Besedo ima tovariš Nande Vode, predsednik izvršilnega odbora republiške 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

Nande Vode: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Rad 
bi povedal nekaj misli k temu zakonskemu predlogu nasploh, saj je gledanje 
naših samoupravnih organov v nekaterih stvareh malce drugačno, kot je bilo 
dano v obrazložitvi. Vendar zaradi tega zakonskega predloga ne bi bilo treba 
spreminjati. 

Predloženi predlog zakona je dobil po dolgotrajnih obravnavah v raznih 
odborih in v sodelovanju s samoupravnimi organi kmečkega zavarovanja seda- 
njo obliko, čeprav se bistveno razlikuje od zahtev samoupravnih organov. Le-ti 
so zahtevali status kmeta-zavarovanca. Spričo tega, da v sedanji situaciji ni 
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mogoče zavarovati del sedanjih zavarovancev-nekm-eto-v v delavsko zavarovanje, 
je nastal sporazumni predlog zakona, ki krog zavarovancev ne zožuje. Pri tem 
hočem povedati, da gre za vključitev v kmečko zavarovanje tistih zavarovancev, 
ki sicer posedujejo nekaj zemlje, vendar se s kmetijstvom kot z rednim poklicem 
ne ukvarjajo in od njega ne živijo-. Ker posedujejo ti zavarovanci le manjše 
kmetijske površine, to je hišo, morda tudi vrt ali kakšen del njive, jim praktično 
ni mogoče predpisovati na njihov katastrski dohodek pr'sp-evka, ker je le-ta 
minimalen. Tudi ne moremo govoriti o solidarnosti kmetov-zavarovancev, ker 
ti zavarovanci dejansko- niso kmetje. To- je pravzaprav že del nacionalnega zava- 
rovanja, ki so- ga zadnji dve leti financirali kmetje^-zavar-ovanci v celoti, čeprav 
bi za to morala skrbeti družba, kot je skrbela od leta 1980 do- leta 1965 v 
smislu prejšnjega zakona. Po- grobih ocenitvah je takšnih zavarovancev približno 
eno tretjino vseh zavarovancev v kmečkem zavarovanju, kar je nesorazmerno 
breme za sklade, oziroma za zavaro-vance-kmete, saj presegajo stroški za zdrav- 
ljenje za zdravstveno varstvo- za ta del zavarovancev skoraj 10 milijonov di- 
narjev. 

Poleg teh zavarovancev še vedno obstajajo socialno šibki kmetje in zava- 
rovanci-kmetje, katerih prispevki za zdravstveno- zavarovanje niso uresničljivi 
zaradi slabih ekonomskih razmer. Glede na takšno stanje so samoupravni organi 
zdravstvenega zavarovanja kmetov zavzeli stališče, da je treba določiti status 
kmeta-zavarovanca pravilno- in tudi v skladu s temeljnim zakonom o- zdravstve- 
nem zavarovanju kmetov, sprejetim meseca marca letos. Ta nalaga republikam, 
da točneje določijo status kmeta-zavarovanca, kar bi imelo za posledico-, da bi 
bil iz sedanjega kroga izločen tisti del zavarovancev, ki se s kmetijstvom ne 
bavi jo kot z rednim poklicem, marveč jim je to le dodatni vir dohodkov. Ker 
bi imelo- dosledno izvajanje takšnega določila določene težke posledice- za del 
zavarovancev, so samoupravni organi zdravstvenega zavarovanja pristali, da 
se krog zavarovancev ne zmanjša, vendar da družba z raznimi oblikami sofi- 
nanciranja v celoti pokrije- stroške teh zavarovancev. Vedeti je treba, da položaj 
kmeta ni takšen, da bi lahko še v nadalje prenašal takšne obremenitve in tudi 
ni meč pričakovati, da bi se stanje v današnji situaciji bistveno- zboljšalo. Tu 
namreč ne gre samo- za nizko- produktivnost, ki je posledica razdrobljenosti in 
premajhne mehanizacije, marveč tudi za slabo- plasiranje pridelkov na tržišču. 

V obrazložitvi k predlogu zakona c- zdravstvenem zavarovanju kmetov piše 
na drugi strani, da je družba že doslej upoštevala te razmere in pomagala 
kmečkemu zavarovancu zmanjšati njegovo breme s tem, da je upoštevala obvez- 
nosti za zdravstveno zavarovanje pri odmerjanju davčnih obveznosti. To je 
sicer res in res je tudi, da se s tem pojavljajo- hude nepravilnosti v škodo -družbe 
in skladov kmečkega zavarovanja. Vedeti namreč moramo, da se vse oblike 
obdavčitve vedno- nanašajo- na vse zavezance enako, ne glede na t-o, ali plačujejo 
prispevke za zdravstveno- zavarovanje ali ne. V Sloveniji je približno 270 tisoč 
lastnikov kmetijskih zemljišč, ki imajo predpisan katastrski dohodek. Od tega 
je le približno 100 tisoč kmetijskih zavarovancev, ki plačujejo- prispevke za 
zdravstveno- zavarovanje. Iz tega sledi, da je -bilo s tako davčno politiko opro- 
ščeno določenih davčnih obveznosti 170 tisoč lastnikov kmetijskih zemljišč, na 
račun kmetijskega zavarovanja pa v t-e sklade niso prispevali ničesar. Kolikor 
sem mogel razbrati iz podatkov, sem lahko izračunal, da znašajo takšne olajšave 
približno 10 milijonov N dinarjev, ali celo več. 

To naj bi bila posredna intervencija družbe do skladov zdravstvenega 
zavarovanja. Vendar kot vidimo, je ta denar ostal tam, kjer je s tega gledišča 
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najmanj potreben. Skupna vsota tega družbenega denarja, če se tako izrazim, 
je tako velika, da bi lahko že doslej v kmečkem zavarovanju premostili marsika- 
tero težavo in zagotovo odpravili vse primanjkljaje. 

Na podlagi novega zakonskega predloga naj bi družba pomagala s tem, 
da v obliki 8i:)/o davka cd katastrskega dohodka, ki ga plačujejo vsi lastniki 
kmetijskih zemljišč, prispeva v sklade kmečkega zavarovanja. S tem je sioer 
ta situacija delno rešena, vendar še vedno ne bodo zajeta vsa sredstva, ki jih 
družba določa kot pomoč za zdravstveno zavarovanje kmetov. Manjši lastniki 
kmetijskih površin so namreč še vedno oproščeni s splošnim zakonom določenih 
dajatev in jim tudi teh 8 i3/o ne moremo predpisati. Ti lastniki niso niti kmetje 
in jim je zemlja samo dodatni vir zaslužka. Vsekakor bo morala družba skrbeti 
za to, da se sredstva, ki so določena v obliki davčnih olajšav za prispevek za 
zdravstveno zavarovanje, tudi dejansko stekajo v te sklade. 

K predlogu zakona ne bi imel kakšnih posebnih pripomb, razen k členu 16. 
Takšna formulacija tega člena je v nasprotju is temeljnim zakonom o zdravstve- 
nem zavarovanju kmetov; ta pravi v 10. členu, da višino in način odmerjanja 
prispevkov določa komunalna skupnost zdravstvenega zavarovanja, kmetov. Bo- 
jazen, da bi samoupravni organi izrabili tako široke možnosti nesmotrno in 
nepravilno, pomeni nezaupanje tem organom. Razen tega ima pri sprejemanju 
splošnega akta, ki določa pravice in obveznosti zavarovancev, vsak zavarovanec 
možnost soodločanja. V skupščinah so predstavniki neposrednih zavarovancev 
in s polno odgovornostjo' sprejemajo vse obveznosti zase in za druge. Mimo tega 
ima, kot je bilo že omenjeno-, družba vso možnost posrednega vpliva na sprejem 
takšnih ali drugačnih odlokov, ki jih sprejemajo' samoupravni organi. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Janez Žampa, predsednik republiške skupščine skupnosti socialnega 
zavarovanja kmetov. 

Janez Žampa: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Pozdravljam zakonski predlog in predlagam, da ga zbor sprejme, seveda s tem 
pridržkom, da se 16. in 17. člen sprejmeta tako kot je poročal poročevalec 
začasnega odbora za zdravstveno zavarovanje kmetov in odbora za delo repu- 
bliškega zbora. V primeru, da zakon ne bi bil sprejet v tem smislu, tare samo- 
upravne organe v komunalnih skupnostih in tudi v republiški skupnosti močan 
strah, da bodo primanjkljaji še molno narasli. Zato pa z druge strani ugotav- 
ljam, da predlagani zakon ni zrastel iz »nekakšnih samoupravnih ljudi, marveč 
zgolj iz kmetov-zavarovancev«, se pravi iz ljudstva samega. Pravna služba 
ga je le izdelala v smislu možnosti, ki trenutno obstajajo'. Dejstvo je, da pred- 
lagani zakon ne bo prinesel ne vem kakšnih velikih uspehov v finančnem 
pogledu skladov, vendar si upam reči, da zakon pomeni velik korak naprej 
in da bodo skladi postajali precej močnejši, sčasoma pa tudi pravice. Poudarjam 
v imenu vseh slovenskih kmetov-za varovancev, da je povsem odveč strah pred 
tem, da bi skušali samoupravni organi zlorabljati malega kmeta. Vsem samou- 
pravnim organom cd komunalnih skupnosti do republiške skupnosti je bilo os- 
novno vprašanje, kako rešiti problem malega kmeta. Zato tudi naši samoupravni 
organi ne delajo zaprto. Vedno vabimo' na naše seje predstavnike širših družbeno- 
političnih organizacij in tako skupaj z njimi proučujemo probleme in iščemo 
čimbolj uspešne rešitve za sklade in za zavarovance-kmete. Zato še nekrat po- 
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udarjam, da je povsem odveč strah, da bi želeli samoupravni organi delati 
po svoje. 

Dovolite mi še nekaj besed, in ne me prosim napačno razumeti. Dejstvo je, 
da smo 15 let gradili socializem na vasi in kljub temu so kmetje trdili, da smo 
napravili zelo malo na področju socialno-zdravstvenega varstva. Vendar nam 
je uspelo' zgraditi leta 1960 prve temelje razvoja socializma na vasi s splošnega 
političnega gledišča in z gledišča kmetov samih. Zakaj? Takrat smo namreč 
začutili slovenski kmetje, da smo začeli, ko smo dobili prvo stopnjo* zdravstve- 
nega zavarovanja, postajati resnično enakopravni člani naše širše družbe. Z 
zakonom iz leta 1965 in z dopolnilnim zakonom o samoupravljanju kmetov-zava- 
rovancev, smo se počutili še bolj srečni, ker se kot enakopravni člani te družbe 
vse bolj bližamo naši oblasti. Predloženi zakonski predlog zato pozdravljam, saj 
je zrasel iz preprostega slovenskega kmeta. 

Vendar mi ne smete zameriti, da v imenu kmetov zaprosim naše politične 
delavce, da začno čim hitreje proučevati instrumente za njihovo popolno zdrav- 
stveno zavarovanje. Mislim namreč na to, da naj bi v četrti etapi dosegli to, 
da bi bili slovenski kmetje zdravstveno zavarovani tako kot vsi drugi občani. 

Verjamem, da je ta korak res težak in sicer zato, ker je naše kmetijstvo 
ekonomsko prešibko-. O tem me prepričuje naslednji podatek: v republiki imamo 
98 823 gospodarstev, ki se poklicno ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo-. Na teh 
kmetijah živi 344 000 zavarovanih oseb. Na drugi strani pa imamo približno 
46,()/o kmečkih gospodarstev, ki plačujejo do 2000 N din katastrskega dohodka. 
To pomeni, da je slovenski kmet ekonomsko šibak. Ne bi bil pošten, če ne 
bi tukaj povedal tega, kar pravijo kmetje-člani republiške in komunalnih skup- 
nosti in tudi posamezni kmetje-zavarovanci. Pravijo namreč, da je 98 000 kmeč- 
kih gospodarstev prispevalo skozi vse obdobje svoj delež h gospodarskemu 
razvoju naše družbe. Danes kmetje trdijo, da je že dozorel čas, da začnemo 
misliti na to, da postane slovenski kmet vsaj zdravstveno popolno zavarovan. 
To je nujno- in v imenu slovenskih kmetov prosim, da začnemo s takšnim zdrav- 
stvenim zavarovanjem najresneje razmišljati, pri čemer prosimo družbo za 
pomoč. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima poslanec dr. Franc 
Antolič. 

Dr. Franc Antolič: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da se pridružim stališču, ki smo ga pravkar slišali in sicer, da pomeni 
novela zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov le znaten korak naprej 
posebno, če upoštevamo, da bomo le uspeli urediti predvsem najbolj kritično 
vprašanje — financiranje sklada. 

Če dovolite, bi opozoril vsaj na nekaj dejstev, ki jih vsebuje zakonski 
predlog in o katerih je treba reči nekaj besed. 

Prvič je minimum pravic, naštetih v 11. členu zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov, postavljen le morda na nekoliko nizek nivo za današnje 
razmere. Morda lahko obstaja zaradi tega bojazen, da bi prešla prvotno enotna 
zasnova zdravstvenega zavarovanja kmetov sčasoma v oblike, ki bi v različnih 
komunalnih skupnostih bile tako različne, da bi bilo morda težko govoriti o 
enotnem in čvrsto zasnovanem zdravstvenem zavarovanju kmetov. Hočem reči, 
da je ob nizkem minimumu pravic iz zdravstvenega zavarovanja kmetov in 
ob povečanih pristojnostih komunalnih skupnosti kmetov v interesu zavarovan- 
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cev, da razlike v pravicah po posameznih komunalnih skupnostih ne bi preveč 
izstopale, temveč da se poudari enotnost oziroma monolitnost sistema zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, če hočemo, da takšna načelna enovitost obstaja 
tudi v prihodnje. 

Drugo, kar bi rad poudaril, je, da v okviru zdravstvenega zavarovanja 
kmetov izrazito izstopa problem prispevne stopnje zavarovancev. Želel bi 
poudariti oziroma dati primerjavo z zdravstvenim zavarovanjem delavcev. 
Dosedanji 16-odstotni prispevek od osebnih dohodkov kmetijskih proizvajalcev 
oziroma od katastrskega dohodka in 5 % prispevna stopnja iz delavskega 
zdravstvenega zavarovanja nikakor nista v sorazmerju. Nesorazmerje je posebno 
očitno še zaradi tega, ker je obseg pravic zdravstvenega zavarovanja kmetov 
bistveno ožji od pravic zdravstvenega zavarovanja delavcev. Menim, da je treba 
upoštevati načela gospodarske reforme tudi na tem področju. Ce že ne moremo 
naenkrat rešiti vprašanje prispevnih stopenj v delavskem in kmetijskem zava- 
rovanju tako, da bi bila usklajena, bi vendarle morali nujno misliti na bolj 
učinkovito reševanje tega vprašanja v bodoče. Razlog za takšno nesorazmerno 
obremenjevanje kmetijskega zavarovanca je predvsem v tem, ker ni urejen 
status kmeta in, ker tako sodi v krog kmetijskih zavarovancev velik del ljudi, 
za katere je vprašljivo, ali kmetje sploh so. Rekli bi lahko, da je za del njih 
značilno le, da ne uživajo pravic iz naslova drugega zavarovanja oziroma, da 
nimajo stalne zaposlitve, na podlagi katere bi jim šla pravica do zavarovanja, 
skratka, da životarijo na koščku zemlje. To je bistveno vprašanje, ki bi ga bilo 
treba preudarno rešiti; v njem so podani razlogi za visoke prispevne stopnje 
ostalih kmetijskih zavarovancev in tu je velik razlog za stalni deficit v skladih 
imenovanega zavarovanja. 

Ne vztrajam, da bi bilo treba omenjeno skupino ljudi izločiti iz vrst zava- 
rovancev kmetijskega zavarovanja, vendar menim, da je treba, če je tako 
široko začrtan krog kmetijskih zavarovancev realen, najti res učinkoviti vir 
dodatnega financiranja. Delno se novi zakon že odpoveduje načelu samofinanci- 
ranja, vendar menim, da bo treba kljub temu najti še dodatne vire sredstev, 
če hočemo, da v prihodnje ne bo več govora o stalnih primanjkljajih v skladih 
kmetijskega zdravstvenega zavarovanja. 

Zdi se mi, da je treba imeti pred očmi potrebo po usklajevanju prispevnih 
stopenj kmetijskega in delavskega zavarovanja tudi zato, ker pomeni morda 
zakon, ki je danes v obravnavi, eno od predstopenj splošnega nacionalnega 
zavarovanja. Zanj je na podeželju precej zanimanja in vsebuje tudi zahtevo, 
da je treba urediti tudi vprašanje otroškega dodatka oziroma otroškega varstva 
za kmečke otroke. Mnenje na podeželju je, da je treba prekiniti razmejevanje 
našega človeka na delavca in delavca kmeta. Pri naših ljudeh je močno zani- 
manje oziroma težnja za tem, da se postavi delavca in kmeta, to je industrij- 
skega delavca in kmetijskega blagovnega proizvajalca na takšno mesto, da 
nihče od njiju ne bo imel vtisa, da obstaja med njima pregrada. Prav zaradi 
tega so nujni premiki pojmovanja v smeri, ko bomo govorili o »delovnem člo- 
veku« in ne o vrstah »delovnega človeka«. Rešitev, ki je vsaj delna, vidim v 
usklajevanju zdravstvenega zavarovanja delavcev in kmetov, Bistveno je, da 
slej ko prej do neke mere dosežemo to izenačenje, saj sta oba, delavec in kmet, 
nosilca napredka oziroma pobornika lepšega jutrišnjega dne. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
dr. Stjepan Bunta. 
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Dr. Stjepan Bunta: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci. Sicer nisem imel namena govoriti, vendar glede na to, da je to že drugi 
zakon o kmetijskem zavarovanju v našem mandatnem obdobju, želim opozoriti 
šs na nekatere stvari. 

Naj najprej poudarim, da povsem podpiram sedanji zakon predvsem zaradi 
tega, ker ga je bilo v trenutni situaciji edino mogoče pripraviti takega kot je 
pred nami in takega tudi sprejeti. S tem je razumljivo', da podpiram tudi amand- 
maje naših dveh odborov. 

Ko smo že leta 1965 govorili o> kmetijskem zavarovanju in razpravljali o 
tem, kako najbolje urediti to področje, smo zadevali na mnoge ovire, ki so 
izvirale iz temeljnega zakona o kmetijskem zavarovanju. Ta je namreč dajal 
okvire, mimo katerih nismo mogli in smo se pač morali zadovoljiti z še sedaj 
veljavnim zakonom, ki je vpeljal samofinanciranje v zdravstvenem zavarovanju 
kmetov. 

Že takrat smo. opozarjali, da ne bo mogoče obdržati načela samofinanciranja 
glede na ekonomsko zmogljivost našega kmeta. Zal iz teh okvirov takrat nismo 
mogli. Kolikor smo šli naprej, toliko jasneje je postajalo dejstvo, da zdravstveno 
zavarovanje kmetov še zdaleč ni samo zdravstveno ali socialno' vprašanje, mar- 
več je v prvi vrsti gospodarsko vprašanje glede na ekonomsko zmogljivost 
našega kmeta. 

Ce pa gledamo nekatere podatke, vidimo, da je ekonomska rast, oziroma 
rast produktivnosti v kmetijstvu v vseh povojnih letih napredovala. Ta stopnja 
rasti je1 porasla za približno 4,2 odstotka, kar pomeni, da sodimo med države, 
ki so najbolj razvile kmetijsko proizvodnjo. Vendar ta proizvodnja še vedno 
zaostaja za približno' 1 do 5 odstotka za potrošnjo. Se pravi, da smo še vedno 
nekje na stopnji, ko je kmetijstvo sicer napredovalo, vendar je na drugi strani 
do neke mere ogrožena prehrana prebivalstva, 

V prizadevanjih za rast kmetijske proizvodnje, v kateri je bilo globalno 
zajeto celotno kmetijsko gospodarstvo-, pa močno zaostaja zasebno kmetijstvo 
in še zdaleč ne dosega tiste stopnje rasti kot jo dosega splošen kmetijski razvoj. 
To se pravi, da je ekonomska zmogljivost kmeta, gledana s te plati, stagnirala 
in zaostajala še zaradi drugih, predvsem socialnih premikov na vasi in zaradi 
večkrat meglene orientacije in odnosov do kmeta zasebnika. 

Če želimo iti na eni strani naprej z rastjo kmetijske produktivnosti in na 
drugi tudi glede produkcije presežkov, da si hkrati zagotovimo adekvatno pre- 
hrano, za katero strokovnjaki trdijo, da zaostaja za življenjskim standardom ter 
nivojem razvoja, potem ne kaže drugega kot vključiti v ta prizadevanja tudi 
kmeta-zasebnika. Jasno mu moramo začrtati pot za prihodnje in mu omogočiti, 
da se vključi v ta splošna prizadevanja. Zato se mi zdi, da mora biti vsak 
zakon, ki ga sprejemamo konkretno zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov, 
usmerjen k temu, da podpira ta prizadevanja in da pomaga tudi kmetu zaseb- 
niku pri investiranju in razvijanju proizvodnje, saj je to naša skupna korist. 

Poleg tega izhodišča so imeli naši odbori in vse naše dcsedanje razprave 
še nekatera druga trdna oporišča, ki so nalagala kritično presojo dosedanjega 
zakona in iskanje boljših poti. Nam vsem je znana socialna struktura zasebnega 
kmeta, ki ni rožnata. Zelo visok je odstotek neproduktivnih ljudi na kmetih. 
Podatki povedo, da prideta v poprečju na enega nosilca zavarovanja v kmetij- 
skem zavarovanju dve neproduktivni osebi, medtem ko pride v delavskem 
zavarovanju ena oseba. To se pravi, da gre v nekem smislu za obremenitev, ki 
je še enkrat večja. 
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Na vasi imamo zelo neustrezno strukturo tudi glede starosti. Kdorkoli se 
je poglabljal bodisi kot terenski ali družbeni delavec v socialno strukturo našega 
kmetijskega prebivalstva, je lahko ostrmel ne samo nad neizterljivostjo kme- 
tov, marveč tudi nad drugimi stvarmi. Zbolj,sevanje te socialne strukture kmeta 
moramo podpirati in jo upoštevati pri pripravi različnih normativnih aktov. 
Kmetijski zavarovanci, ki so zavarovani komaj šest ali sedem let, doslej niso 
imeli enakega obsega pravic iz zdravstvenega varstva. To dejstvo ima za posle- 
dico, da je zdravstveno- stanje kmetov dokaj slabo, kar pa ne opažamo> pri 
zavarovancih iz delavskega zavarovanja. Različni podatki kažejo, da moramo 
biti nad zdravstvenim stanjem kmečkega prebivalstva resnično zaskrbljeni. Prav 
pri kmečkih otrocih in ostarelih kmetih naletimo na zelo visok ostotek invalid- 
nosti, kar je predvsem posledica neadekvatnega zdravstvenega varstva, neade- 
kvatne prehrane in drugih oblik varstva v otroških letih. Velik odstotek invalid- 
nosti kot posledica rahitisa in slabokrvnosti, je v tej skupini mnogo večji kot 
pri drugih kategorijah otrok in podobno. 

Vprašanje otrok in otroškega varstva postavljamo kot vprašanje skupnega 
pomena in res nam ne more biti vseeno, kasno mladino dobivamo s podeželja. 
Vemo namreč, da se komaj 15% te mladine zaposli v zasebnem kmetijstvu. 
Velika večina mladih gre namreč na druga področja. Zato ne more biti vseeno, 
kakšno populacijo- puščamo na kmetijskih zasebnih gospodarstvih in še manj, 
kakšna populacija gre na druga področja. To se pravi, da bi morala biti skrb 
za to populacijo družbena skrb in bi jo morali tako gledati tudi skozi zakon o 
zdravstvenem zavarovanju kmečkega prebivalstva. 

Vemo, da smo s prejšnjim zakonom izenačili otroke kmetijskih proizvajal- 
cev z otroki, ki so zavarovani po delavskem zavarovanju. Žal to določilo ni bilo 
nikoli realizirano. Spominjate se, da smo prišli, ko je stopil v veljavo zakon o 
kmetijskem zavarovanju z izenačenimi pravicami, v situacijo, ko nismo mogli 
pošiljati več niti delavskih otrok na rehabilitacijo oziroma na druga zdravljenja. 
Dali smo torej pravice, ko jih ni bilo mogoče realizirati. 

Po podatkih, ki jih je pripravil državni sekretariat za narodno obrambo, 
je v naši širši domovini približno 20 %> nesposobnih za prevzem kakršnihkoli 
obrambnih obveznosti. To se pravi, da je 20% moških nesposobnih za vojaško 
službo. V tem odstotku daleč nad poprečjem izstopajo kmečki prebivalci, ozi- 
roma populacije kmetijskih področij. Mislim, da nas ti podatki lahko1 zaskrblju- 
jejo in nalagajo tehtno- ocenjevanje vseh teh in še mnogih drugih kazalcev. 
Hkrati nam nalagajo seveda tudi iskanje boljše poti pri zdravstvenem varstvu 
kmečkega prebivalstva. Poti je namreč precej in vsaka terja družbeno inter- 
vencijo. Tokrat smo se odločili za družbeno intervencijo, kar dovoljuje tudi 
temeljni zakon. Intervencija je obstajala predvsem v obliki preprečevanja 
nastanka primanjkljajev, oziroma kritja tistega dela stroškov zavarovanja pri 
približno dosedanjem obsegu, ki smo ga v osnovi skrčili računajoč, da si ga bodo 
zavarovanci sami zvišali na približno sedanji nivo. Torej del, ki je bil dcslej 
neizterljiv in ga zasebni revni kmetje niso mogli pokrivati. 

Če že go-vorimo o bodoči ureditvi tega področja, potem govorimo o enotnem 
nacionalnem zavarovanju, ki naj bo cilj za prihodnje. Vendar moramo- že prej 
iskati tudi druge poti reševanja. Da omenim samo nekatere. Vzemimo pre- 
ventivo oziroma b-oj proti nalezljivim boleznim, ki se še danes pojavljajo v 
obliki manjših epidemij kot npr. nalezljiva zlatenica, ki je najpogostejša na 
podeželju in podobno. Najbrž velja podobno- stanje tudi za nekatere druge 
nalezljive bolezni. Čeprav te bolezni predvsem napadejo otroke, imamo za 
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zatiranje nalezljivih bolezni in za njihovo zdravljenje dva sklada, in sicer na 
eni strani sklad kmečkega zavarovanja in na drugi strani sklad delavskega 
zavarovanja. Mislim, da primer nalezljivih bolezni, preprečevanje le-teh in 
zdravljenje ne more biti vezan na sklad, na njegovo trenutno ekonomsko 
zmožnost, marveč, da gre za vprašanja ki so širšega pomena. Nalezljiva bolezen 
in epidemija ne izbira namreč samo ene skupine zavarovancev, marveč zajema 
neko celotno območje. Zato bi morali obravnavati takšna vprašanja na nacionalni 
ravni. 

Drugo področje so otroci in njihovo zdravstveno varstvo. Čeprav kmečke 
otroke skušamo izravnavati glede pravic s pravicami v delavskem zavarovanju, 
se vriva pri praktični realizaciji kopica vprašanj, ki nas prepričujejo, da najbrž 
ne bo mogoča popolna realizacija teh pravic, se pravi popolna izenačitev. Če 
namreč govorinjo o otroškem varstvu, ne mislimo- samo na otroško varstvo v 
industrijskih središčih, marveč skušamo- z njim izenačevati ves naš mladi rod. 
Ce je tako-, potem se mi zdi prav, da bi izenačevali tudi zdravstveno varstvo 
vseh otrok morda s skupnim skladom oziroma s skupnim nacionalnim progra- 
mom. Tudi glede starih in onemoglih ne glede na to, koliko je kdo prispeval in 
kakšne zasluge ima, ne bi smeli njihovih geriatričnih problemov spet deliti 
na problem delavske skupine in na problem kmečke skupine prebivalstva. Na 
podeželju se namreč nihče, razen Rdečega križa, ne ukvarja z geriatrijo-. 

To bi bili torej nekakšni prehodi v graditvi takšnega sistema socialnega 
zavarovanja, ki naj bi peljal k enotnemu nacionalnemu zavarovanju. Ne obetam 
si kljub najboljšim željam, da bi lahko v kratkem že zgradili tak sistem in 
izenačili glede pravic vse prebivalstvo. Toda, kadar gre za prioritetne naloge, 
bi moral le-te zajeti nacionalni program. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovarišica Tilka Kren. 

Tilka Kren: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. Dovo- 
lite, da v imenu kmeta-delavca v isti osebi izrazim njegovo mnenje. Naročil mi 
je približno takole: »Glasovali boste za zakon, ki me bo prizadel dvakrat. 
Prispeval bom kot delavec v sklad delavskega zavarovanja in kot kmet v sklad 
kmečkega zavarovanja, koristil bom pa lahko samo en sklad in upam, da tudi 
tega ne bo treba. Vem, da je sedanji zakon nujen in da se skuša približati k 
cilju, ki ga vsi želimo doseči. Sprejmite čimprej zakon, ki bo- izenačeval vse in 
na podlagi katerega bomo imeli vsi minimalne zdravstvene pravice in za to 
prispevali vsi vsak po- svojih sposobnostih in potrebah: Sprejmite torej čimprej 
zakon, ki bo izenačeval kmeta z delavcem.-« 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo še želi besedo? Besedo ima 
tovariš Vinko Hafner, podpredsednik izvršnega sveta. 

Vinko Hafner: Tovariš predsednik, tovariši in tovarišice poslanci. V 
svoji razpravi ne nameravam zavzemati nekega končnega stališča izvršnega 
sveta, ki ga na današnji razpravi predstvalja tovariš Božič, marveč se udele- 
žujem te razprave kot poslanec in kot predsednik odbora izvršnega sveta za 
socialno politiko. Ta odbor je zelo intenzivno- razpravljal prav o tem zakonu 
skupaj s skupščinskimi organi in s predstavniki zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Želim torej razpravljati le o problematičnem 16. členu in o predlogu 
amandmajev k temu členu. Gre za naslednje: 
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16. člen na način omejuje pravico skupščin kmetijskega zavarovanja, da 
se morajo pri določanju višine in načina prispevka za kmetijsko zavarovanje, 
ki bodo odločali, koliko bodo predpisali v obliki proporcionalnega prispevka na 
katastrski dohodek in koliko v obliki glavarine, oziroma pavšalnega prispevka 
za zavarovanca, držati določenega razmerja. Predlog izvršnega sveta gre za 
tem, da dovoljuje, da sme pri določanju tako imenovane glavarine le ta znašati 
največ do 20 ,0/o skupno planiranega dohodka skladov. To smatrajo predstavniki 
odborov in zakcnodajno-pravne komisije kot tudi predstavnika skupščine repu- 
bliške skupščine zdravstvenega zavarovanja kmetov za omejevanje samouprav- 
nosti kmetijskih zavarovancev in tudi za kršitev ustrezajočega člena temeljnega 
zakona o kmetijskem zavarovanju. Pri tem bi pripomnil, da tako izvršni svet 
kot tudi odbori in zakoncdajno-pravna komisija zasleduje isti cilj. Vsi smo 
nedvomno upoštevali socialno in politično vprašanje ter ustavno-zakonodajno 
stran problema. Razlikujemo se morda samo nekoliko v oceni bistva ene in 
druge strani, Izvršni svet je dal pri svojem odločanju o tem vprašanju večji 
poudarek socialno-političnemu pomenu te določbe, čeprav je pri tem upošteval 
tudi ustavno zakonodajno stran. Zato želim nekoliko podrobnejše obrazložiti 
to stališče, pri čemer bom morda ponovil nekatere stvari, ki jih je tovariš 
sekretar že pojasnil v uvodnem poročilu. 

Tovariš Vode, predsednik skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov je 
vprašal, če ne gre tu morda za nezaupanje do te oblike samoupravljanja. Pouda- 
ril bi, da nikakor ne gre za neko pavšalno nezaupanje, temveč za povsem realno 
oceno stanja. 

Kar zadeva zaupanje, ni nobenega dvoma, da daje ta zakon veliko zaupanje 
tem samoupravnim organom. Prepušča jim z minimalnimi izjemami določanje 
celotnega obsega zavarovanja, ustrezajoče materialnim možnostim. Določa jim 
le višino prispevka na katastrski dohodek in na pavšal ter, da imajo pravico 
obremenjevati tudi tiste, ki sicer niso dolžni plačevati davek od katastrskega 
dohodka. 

Skratka, če že govorimo o zaupanju, potem daje ta zakon samoupravnim 
organom v vsakem primeru široke pravice. Večje kot prejšnji zakon. Mimo 
tega je v zakonu čutiti tudi resno družbeno pomoč kmetijskemu zavarovanju, 
da bi se saniralo in postavilo' na čvrste finančne temelje. Ena največjih pomoči 
in hkrati tudi najtežjih, je prav 8,0/o prispevek cd zemljišč, ki ga bodo plačevali 
nekmet je. Tovarišica pred menoj je pravilno opredelila razpoloženje tega dela 
prebivalstva. Ta določba ni tako preprosta in je z ustavno-zakonodajnega in 
tudi socialno-političnega gledišča dovolj delikatna. Vendar so vsi, tako v izvrš- 
nem svetu kot tudi skupščinski odbori in javna razprava ocenili, da je ta pot 
pravilna. Ponavljam, da sta bili v celoti upoštevani samoupravnost in interes 
kmečkega proizvajalca, da se mu zagotovi realna možnost zdravstvenega za- 
varovanja. 

Glede razmerja med višino proporcionalnega prispevka na katastrski doho- 
dek in pavšalnega prispevka ali glavarine je pa stvar nekoliko drugačna. V čem 
je zadeva? Predlog za omejitev te pravice je posledica predhodne razprave o 
statusu kmeta. Skupščina zdravstvenega zavarovanja kmetov je zelo odločno 
vztrajala na tem, da družba prispeva dodatna sredstva ali pa, da zoži status 
zavarovancev za tiste, katerih dohodek izhaja pretežno iz kmetijskega dela in, 
ki so predvsem kmetje. V bistvu bi to pomenilo zožiti obseg zavarovanja na 
kmete, ki so sposobni plačati. Skupščina kmečkega zavarovanja ni šla po tej 
poti, da, če ne moremo dovolj plačati, pa zmžamo obseg zavarovanja, da bomo 
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obdržali isti obseg zavarovancev, marveč po poti zožitve števila zavarovancev 
za 26 °/o ali za približno- 60 000 oseb in s tem drugim zagotoviti isto višino- zava- 
rovanja ob približno' istih prispevkih. Ce bi šli po tej logiki naprej, bi lahko že 
jutri postal problem še nadaljnjega zoževanja. Prišli bi na polovico ali še celo 
na manjši krog zavarovancev, kar je seveda v popolnem nasprotju s politiko 
našega socialnega zavarovanja, ki ne izhaja iz individualnega zavarovalstva, 
marveč iz solidarnosti. Ta pa postavlja, da ima vsakdo- ne glede na to, koliko 
lahko in mora prispevati v sklade, vsaj formalno- iste pravice, četudi te pravice 
niso zmeraj do> kraja enako uveljavljene. Vendar ima po zakonu pravico uveljav- 
ljati iste pravice zdravstvenega varstva kot tisti, ki je prispeval 200 000 ali pa 
50 000 S din. Ker je na istih načelih zagotovljeno tudi naše zavarovanje kmetov, 
zaradi česar nihče od tovarišev ne protestira, moramo afirmirati tak sistem 
zavarovanja tudi dejansko. Če že gre torej za sistemsko' samofinanciranje — 
in v največjem delu gre — potem mora seveda to samofinanciranje obsegati 
tudi najširši krog zavarovancev. Postavlja se vprašanje, kdo so tisti izmed 26 °/o 
zavarovancev, ki jih Marx imenuje »vaška revščina«? Od kod torej izhaja teh 
60 000 ljudi? Razprava o tem bi bila lahko zelo obširna, nekaj tega je že omenil 
tovariš dr. Bunta. Dejstvo je, da bi o tem, kdo ima prav, imeli lahko široko 
razpravo-. Dejstvo je, da je to število- ljudi formalno po lastništvu navezano na 
kmetijo, na kmečko zemlj-o-, da niso zavarovanci delavskega zavarovanja, niti 
niso to člani njihovih družin. Torej, to so bajtarji oziroma kajžarji, katerih 
katastrski dohodek v resnici ne predstavlja možnosti polnega niti polovičnega 
preživljanja, marveč mor-ajo-, če se hočejo preživljati, delati pri drugih kmetih- 
zavarovancih. Ta sloj v bistvu izvira iz postopnega dolgoletnega socialnega 
razslojevanja kmetov. Iz tega razslojevanja je skozi daljšo- dobo- nastal sloj 
veleposestnikov, ki so bih z agrarno reformo razlaščeni in tudi sloj močnejših 
kmetov, ki z agrarno- reformo- v glavnem ni bil prizadet ter je ostal v agrarnem 
cenzusu med 5 in 10 ha zemlje. Ali moremo- zdaj pripisati težo- odgovornosti za 
socialni položaj te skupine prebivalstva samo socialistični skupnosti in s tem 
pretežno- delavskemu zavarovanju, ali občinam, ki naj ta dohodek formirajo 
kot vedo in znajo ali pa moramo- obvezati tudi vse kmete, da nosijo solidarnostno 
težo zavarovanja tudi za ta del? 

To pomeni tovariši, da zahteve, ki jih je postavila skupščina kmetijskega 
zavarovanja in sicer, da se zoži obseg tega zavarovanja, načelno niso bile 
umestne, čeprav vsi priznavamo-, da bi bilo treba čimprej urediti vs-a ta vpra- 
šanja, in da je zahteva po dodatni pomoči družbe umestna. 

Ce sedaj postavimo- vprašanje zaupanja menim, da to ni nikakršen problem, 
marveč gre za realno oceno dejstva, da skuša vplivnejši in bogatejši sloj 
kmetov uveljaviti način financiranja, ki naj zadovoljuje predvsem njegove 
materialne interese. Dalje moramo upoštevati, da ne obstaja samo republiška 
skupnost, v kateri prav gotovo prevladujejo še naprednejše težnje, marveč, da 
gre za 9 komunalnih skupnosti. Prav pri teh bi lahko brez sleherne podobne 
določbe prišlo do tega, da bi polovico- ali še več vsega bremena prevrgl-e na 
pavšal. Teoretično bi lahko razen 8 %, ki jih predpisuje že zakon sam, p-revrgla 
neka komunalna skupnost vse to na glavarino. To pomeni, da bi bil enako- obre- 
menjen tisti, ki ima dva ali 3 ha površine s tistim, ki ima zemljiški maksimum 
10 ha ali več. Verjamem sicer, da tega nobena komunalna skupnost ne bo storila, 
vendar se lahko zgodi, da bo precej takih komunalnih skupnosti, ki bodo skušale 
dobršen del bremena resnično- prevreči na glavarino, na pavšalni znesek. Tako 
pričakovanje je popolnoma realno in torej sploh ni vprašanje zaupanja ali 
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nezaupanja, marveč družbene ocene, kaj se lahko in kaj se ne more zgoditi. 
V tem je torej stvar. Zato' je izvršni svet mnogo razpravljal o vprašanju in 
imel vse te dileme, ki jih je navedel tovariš Vode, pred očmi in se ni opredelil z 
lahkim srcem za tako> delikatno formulacijo, kot jo je predlagal. Poleg tega 
bi omenil glede prispevka na katastrski dohodek in glavarino še nek poseben 
problem. 

Sedanji katastrski dohodek ni realen odraz kmečkega dohodka, saj je stvarni 
kmečki dohodek vendarle precej višji. Ne mislim s tem reči, da je kmet bogat 

' in, da so njegovi dohodki ne vem kako- veliki. Hočem samo< poudariti to, da bi 
se lahko brez kakršnekoli omejitve to nesorazmerje še povečalo1 med stvarnim 
prispevkom posameznih kmečkih slojev za zdravstveno zavarovanje. Kolikor 
je namreč dejanski katastrski dohodek večji od tistega, ki je določen kot osnova 
za obremenitev, za toliko je seveda nesorazmerje med glavarino in socialnimi 
kategorijami, še večje. 

Rekel bi samo še nekaj besed o ustanovitvi in zakonitosti. 
Zakonodajno-pravna komisija pravilno opozarja na delikatnost položaja. 

Kot veste je republiška skupščina glede zakona o organizaciji zdravstvene službe 
na ustavnem sodišču že izgubila en spor. Nikakor ni v korist njenega ugleda 
in tudi ne izvršnega sveta, ki določene zakone predlaga, da tvegamo nove 
ustavne spore in eventualne izgube takih sporov. V tej zvezi bi opozoril na to, 
da ima ta diskusija tudi nek pomemben politični pomen. Gre namreč za to', 
kako interpretirati osnovna načela zvezne in republiške ustave. Ali je možno z 
vsakim temeljnim zakonom ali s kakšnimkoli drugim, ki neke stvari do> kraja 
ne ureja in pušča določene stvari cdprte, nadaljnje samostojno urejanje s strani 
republike ali ne? Če pogledamo samo' temeljni zakon o kmetijskem zavarova- 
nju, vidimo, da je šel celo predaleč glede zoževanja pravic, saj določa, da o tem 
republiški zakon ne sme več kaj reči. To je eno vprašanje in drugo: če velja 
9. člen zvezne in tudi določila republiške ustave, potem je prav gotovo to pod- 
ročje, ki ga ima pravico regulirati republika. Tu gre v bistvu za zelo delikatno 
področje socialne politike, kjer bi morala imeti republika pravico nekaj reči. 
Navsezadnje je možno sprožiti tudi spor, če je določba zveznega zakona glede 
tega sploh ustavna. 

Glede tega so tudi mnenja pravnikov zelo deljena. Zelo znani pravniki v 
naši republiki se pridružujejo stališčem zakonodajne komisije in drugi spet 
stališčem izvršnega sveta kot predlagatelja zakona. Stvar torej zakonsko ni 
toliko sporna kot zveni s stališča zakonodajno-pravne komisije, čeprav je, mo- 
ram reči delikatna. Tega se tudi zavedamo- in bo> treba v skrajnem primeru tudi 
predlagati spremembe zveznega zakona, če drugače ne bomo uspeli glede ure- 
jevanja določenega vprašanja. 

Na kraju želim povedati samo> še to-le: izvršni svet s tem zakonskim pred- 
logom ni želel izraziti niti nezaupanja organom samoupravljanja kmetijskega 
zavarovanja niti ne rešiti ustavnosti pravnega reda Jugoslavije in Slovenije. 
Zavedal se je delikatnosti tega in se je zato izrazil za tako- rešitev. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Kdo še želi razpravljati? Preden 
zaključim razpravo, prosim predstavnika izvršnega sveta, da izreče glede prvega 
dela amandmaja k 16. členu, čeprav gre tu za redakcijsko spremembo. V prvem 
odstavku se namreč v drugi vrsti besedilo- prve točke nadomesti z besedilom v 
prvi in drugi točki. To je verjetno pomotoma izpadlo pri formuliranju prečišče- 
nega besedila. 
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Jože Božič: Tovariš predsednik, to je povezano s celotnim stališčem 
našega predloga zakona. 

Glede na razpravo se v celoti pridružujem razpravi tovariša podpredsednika, 
ko je govoril o sccialno-ekonomskem položaju kmetov in o interesih, ki jih 
imamo s tem zakonom, da se vključimo v širšo samoupravno organizacijo ne 
samo z nekega pravnega stališča, marveč predvsem z organizacijo, da bomo 
soodgovorni za nadaljnje procese na tem področju. Zato je naše stališče pove- 
zano z vsemi temi samoupravnimi koncepti in tudi z ustavo in zakonskimi 
določili. Želimo sodelovanja s samoupravnimi skupnostmi, da smo skupaj 
soodgovorni za vse procese na področju zdravstvenega varstva kmetov. Vztra- 
jamo na predlogu kot smo ga predložili. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo besedo? (Ne.) Ce ne, 
zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. K predlogu zakorla so bili 
sprejeti amandmaji k 16. in 17. členu, ki jih predlagatelj ni sprejel. Glasujemo 
najprej o posameznih amandmajih. Amandma k 16. členu je dal odbor za 
proučevanje zakonskih in drugih predlogov in začasni odbor , za zdravstveno 
zavarovanja kmetov. Amandma, ki ga imate pred seboj, se glasi takole: »Prvi 
odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: ,Višina oziroma stopnja 
prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov po prvi in drugi točki 15. člena 
tega zakona določi skupščina komunalne skupnosti kmetov. Drugi odstavek se 
črta.'« 

Prosim poslance, ki so za amandma, da dvignejo roko? (24 poslancev dvigne 
roko.) Kdo je proti amandmaju? (23 poslancev dvigne roko.) Se je kdo vzdržal? 
(8 poslancev.) 

Ugotavljam, da amandma ni sprejet, ker zanj ni glasovala večina prisotnih 
članov. 63 je prisotnih članov in bi torej moralo biti za amandma 33 glasov, 
jih je pa samo 24. 

Ker prvi amandma k 16. členu ni sprejet, menim, da bi bilo prav, če se 
poročevalec odbora izjavi ali še vztraja pri amandmaju k 17. členu, ki je pove- 
zan z amandmajem k 16. členu. 

Jože Nered: Ker amandma k 16. členu ni sprejet, obstaja vprašanje 
amandmaja k 17. členu. Predlagam, da se odbor sestane in prouči to stvar. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Preden prekinem sejo, bi opozoril, 
da zakon o daj no-p ravna komisija ni imela pripomb k amandmaju predlagatelja 
in smatra, da je ena in druga rešitev v redu. Zato menim, da ni potrebno po- 
novno mnenje zakonodajno-pravne komisije. 

Prekinjam sejo za četrt ure in prosim odbor, da se sestane. 

(Seja je bila prekinjena ob 12.55 in se je nadaljevala ob 13.10.) 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Nadaljujemo s tretjo točko dnevnega 
reda. Besedo ima poročevalec odbora. 

Jože Nered: Odbor je ugotovil na podlagi poročila, da je na seji zbora 
navzočih 63 poslancev, da jih je za amandma glasovalo 24, da jih je bilo proti 
23 in da se je vzdržalo glasovanja 8 poslancev. Ob seštevanju teh podatkov 
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ugotovimo, da je za eno, drugo ali tretjo' možnost glasovalo samo 55 poslancev, 
se pravi, da osem poslancev sploh ni glasovalo. Zaradi tega je bil odbor soglasno 
mnenja predlagati zboru, da se glasovanje razveljavi in da zbor o amandmaju 
k 16. členu ponovno glasuje, in sicer poimensko. Glede amandmaja k 16. členu 
v zvezi z amandmajem k 17. členu odbor predlaga tole: če se amandma k 16. 
členu ne sprejme, potem odstopa od amandmaja k 17. členu, ker sta medsebojno 
povezana. 

Predsednik dr. V i n k o Mozetič: Se zbor strinja s predlogom odbora, 
da se glasovanje razveljavi? Je kdo' proti temu? (Ne.) Smatram, da je predlog 
odbora sprejet. 

Po 31. členu začasnega poslovnika ima predsednik zbora pravico, da odredi 
poimensko glasovanje, če misli, da je to potrebno zaradi natančne ugotovitve 
izida glasovanja. V tem primeru menim, da je to potrebno in odrejam poimen- 
sko glasovanje. Dajem ponovno predlog amandmaja k 16. členu na glasovanje. 
Vsak se bo izjavil z »da« ali »ne« oziroma »se vzdržim«. Poslance bomo klicali 
po seznamu članov zbora. (Sekretar zbora Vladimir Tance poimensko kliče 
poslance, ki nato glasujejo.) 

Ugotavljam, da od 70 poslancev prisostvuje seji zbora 60 poslancev. Večina 
je torej eden čez polovico, to je 31. Za amandma je glasovalo 32 poslancev, proti 
22, vzdržalo pa se je 6 poslancev. Ker je več kot polovica navzočih poslancev 
glasovala za amandma, je amandma s tem sprejet. 

Ugotavljam, da je amandma odbora k 16. členu sprejet in prehajamo na 
glasovanje o amandmaju k 17. členu, ki se glasi: »Zavarovanci, ki so oproščeni 
plačevanja prispevkov iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, plačajo 
prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, povečan za republiški prispevek 
iz 4. tcčke 15. člena tega zakona.« 

Dajem predlog amandmaja na glasovanje. Kdor je za prečitani amandma, 
naj prosim dvigne roko? (Večina poslancev dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je za amandma glasovalo 32 poslancev, proti je glasovalo 
17 poslancev, vzdržali pa so se štirje. 

Kdo, prosim, ni glasoval, ker se namreč število prisotnih spet ne ujema 
s številom oddanih glasov. Število glasov je sedaj enako kot prej, število »proti« 
pa je manjše. Vzdržali so se sedaj samo štirje, prej šest. Mislim, da je najbolje 
ponovno iti na poimensko glasovanje. Dajem torej ponovno na glasovanje 
amandma k 17. členu, ki ga bom ponovno' prečital: v tretjem odstavku 17. člena 
se črta zadnji stavek, ki se glasi: »Zavarovanci, ki so oproščeni plačevanja pri- 
spevkov iz osebnega dohodka kmetijske dejavnosti, plačajo prispevek za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov, povečan za republiški prispevek iz 4. točke 15. 
člena tega zakona.« Prosim poslance, da se izjavijo z »da«,, »proti«, ali »se 
vzdržim«. (Sekretar zbora Vladimir Tance kliče nato poslance, ki poimensko 
glasujejo.) Od 60 prisotnih poslancev je glasovalo za amandma 35 poslancev 
proti amandmaju 21, vzdržali pa so se 4 poslanci. 

Amandma je torej sprejet, ker je glasovalo zanj več kot polovico prisotnih 
članov. 

Ugotavljam, da je amandma k 17. členu sprejet. S tem smo izčrpali gla- 
sovanje o amandmajih. Opozoril bi v tej zvezi še, da je 35. člen sedaj pravzaprav 
vezan na izid glasovanja in zato ne bi glasovah. 
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Dajem predlog zakona na glasovanje. Kdor je za zakon, prosim, da dvigne 
roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? 
(En poslanec.) Ugotavljam, da je zakon sprejet z večino glasov. 

S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda in prehajamo na 4. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o 
ustanovitvi zavoda za usposabljanje mladine v Črni na Koroškem. 

Kot gradivo za to točko dnevnega rega ste prejeli predlog zakona, poročilo 
odbora za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter poročilo zakonodajno- 
pravne komisije. Ali želi predstavnik izvršnega sveta predlog zakona še ustno 
obrazložiti? (Ne.) Ali želi morda poročevalec odbora za proučevanje zakonskih 
in drugih predlogov še ustno dopolniti poročilo odbora? (Ne.) 

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

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog za- 
kona o ustanovitvi zaveda za usposabljanje mladine v Črni na Koroškem. 

Zakon bo sprejet, če ga bo v enakem besedilu sprejel tudi republiški zbor. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu okvirnega programa dela socialno-zdravstvenega zbora. 

Dovolite mi nekaj uvodnih besed. V programiranju dela skupščine in njenih 
teles se letos uveljavljajo' kvalitetne spremembe. Pcsamezni zbori so doslej sicer 
sprejemali polletne oziroma letne programe dela, ki pa niso bili rezultat široke 
konzultacije številnih družbenih dejavnikov. S pripravami za izdelavo programa 
zbora smo začeli takoj po zadnjih volitvah. Pri tem nas je vodilo izhodišče, da 
mora program zajeti na eni strani najbolj aktualne probleme, katerih rešitev 
ni mogoče odlagati, na drugi strani pa tudi naloge, katerih reševanje bo trajalo 
dalj časa. Nadalje smo izhajali s staličča, da se pripravi enoletni program, ki 
ne sme biti preobsežen, sicer ga ne bi mogli uresničiti. Osnutek programa je 
bil poslan vsem poslancem zbora, družbeno-političnim skupnostim in družbeno- 
političnim organizacijam, samoupravnim organom socialnega zavarovanja, 
zdravstvenim centrom in nekaterim republiškim organom. Osnutek je bil ob- 
ravnavan na bazenskih posvetovanjih in tedaj so bile dane mnoge in tehtne 
pripombe, na podlagi katerih je bil izdelan nov osnutek. Pred dokončnim obli- 
kovanjem predloga programa smo upoštevali programsko osnovo za delo Skup- 
ščine Socialistične republike Slovenije, ki jo je sprejelo predsedstvo skupščine, 
dalje program dela socialno-zdravstvenega zbora zvezne skupščine ter programe 
dela republiških upravnih organov in izvršnega sveta. 

Osnutek okvirnega programa dela socialno-zdravstvenega zbora, ki ste ga 
prejeli, smo poslali tudi vsem občinskim skupščinam, republiškim forumom 
družbeno-političnih organizacij, republiškemu zdravstvenemu centru, republi- 
škemu sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo, republiškemu sekretariatu 
za delo', izvršnemu svetu in republiški skupnosti socialnega zavarovanja delav- 
cev oziroma kmetov. K zadnjemu osnutku programa smo prejeli še nekaj pri- 
pomb, ki jih je obravnaval odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. 

Pozitivna je pobuda sindikatov, da se v večji meri vključijo v priprave 
določenih gradiv. Odbor je sprejel stališča republiškega zdravstvenega centra, 
da se v okvirni program vključi tudi osnutek zakona o zdravstvenem varstvu 
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tujcev v Socialistični republiki Sloveniji ter osnutek zakona pri preprečevanju 
in zatiranju nalezljivih bolezni v Socialistični republiki Sloveniji. Strinjal se 
je tudi s predlogom republiškega zdravstvenega centra, da se v priprave gradiva 
o kadrovskih problemih in strokovnem šolstvu na področju zdravstva vključi 
tudi le-ta. 

Odbor ni sprejel predloga izvršilnega odbora skupščine republiške skup- 
nosti socialnega zavarovanja kmetov, da se v program zbora vključi tudi 
problematika zdravstvenega zavarovanja kmetov oziroma problematika finan- 
ciranja in razširitve pravic v tem zavarovanju ter proučitev gospodarske zmog- 
ljivosti kmetov. Po mnenju odbora posebna tema o tem ne pride v poštev, ker 
se bodo sistemska vprašanja s področja zdravstvenega zavarovanja tako ali tako 
obravnavala, sem pa bo sodilo tudi vprašanje zdravstvenega zavarovanja kme- 
tov. Glede proučitve gcspodarsk.e zmogljivosti kmetov oziroma odnosa družbe 
do zasebnega kmetijstva je že dal socialno-zdravstveni zbor predlog, naj o teh 
vprašanjih razpravljata republiški in gospodarski zbor. 

Odbo-r se ni strinjal s stališčem skupščine občine Koper, po katerem naj 
bi bila v program sprejeta prerazporeditev bolnišničnih kapacitet. V prvem 
osnutku programa je bila ta tema zajeta, izločena pa je bila zato, ker je treba 
predhodno izvesti verifikacijo bolniščnic. Le^-ta pa do polletja 1988. leta ne bo 
končana. Predlagana tema bo torej prišla v poštev v drugi polovici naslednjega 
leta. 

Glede predloga občinske skupščine Koper, naj se v program vključi tudi 
problematika delomrzništva, klateštva in prostitucije, je bil odbor mnenja, 
da zasluži ta problematika vso pozornost, vendar primernega gradiva ne bi bilo 
mogoče pripraviti pravočasno in ga obravnavati še v prvem polletju 1988. 

Ker skupščini še ni bilo predloženo gradivo o temeljnih komunalnih skup- 
nostih socialnega zavarovanja, ki ne izpolnjujejo z zakonom predpisanih po- 
gojev, predlagam, da se pri prvi temi pod 1. točko rek obravnave določi v prvem 
trimesečju 1968 in ne v zadnjem trimesečju letošnjega leta. Delovni program 
zbora vsebuje v petem poglavju tudi naloge o bodočem urejanju položaja bor- 
cev NOV. S poslovnikom skupščine Socialistične republike Slovenije, ki ga je 
le-ta sprejela 13. t. m., je uveljavljeno stališče, da socialno-zdravstveni zbor ni 
pristojen za obravnavo' problematike borcev NOV, marveč naj se posamezna 
vprašanja oziroma problemi v zvezi z borci obravnavajo' z zborom, ki je pri- 
stojen za določeno problematiko. Da bi navedeno tematiko točneje zajeli v sa- 
mem naslovu 5. poglavja, predlagam, da se sedanji naslov tega poglavja, ki se 
glasi: »S področja urejanja materialnega položaja borcev NOV«, zamenja z 
besedilom: »Zdravstvena in socialna problematika borcev NOV«. Socialno-zdrav- 
stveni zbor bo namreč obravnaval le tista gradiva in predpise, ki v smislu 
skupščinskega poslovnika sodijo v njegovo pristojnost. To so vprašanja, kot 
na primer: zdravstveno' varstvo borcev, invalidsko varstvo, invalidsko-pokojnin- 
sko zavarovanje, borčevski dodatek, priznavalnine in podobno. O gradivu »Po- 
ročilo' o sistemu družbene skrbi za borce NOV«, ki ga je skupščini predložil 
republiški sekretariat za zdravstvo' in socialno varstvo, je že razpravljal odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov. Odbor je bil mnenja, da gradiva, 
ki obravnava le materialna vprašanja borcev NOV, ne kaže obravnavati v me- 
secu decembru na seji socialno-zdravstvenega zbora, ker bi bilo treba o pro- 
blematiki borcev NOV razpravljati bolj kompleksno, zlasti z gledišča družbeno- 
političnega položaja borcev NOV. Predlagam tudi, da se v 6. poglavju doda še 
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poslovnik socialno-zdravstvenega zbora. Za uresničitev programa dela zbora bo 
treba: 

1. Določiti nosilce posameznih nalog, opredeliti predloge drugih sodelavcev 
pri pripravi gradiva in razčistiti vprašanje financiranja nekaterih nalog. Neka- 
tere naloge bo lahko' financirala tudi Skupščina Socialistične republike Slovenije. 

2. Zagotoviti večjo aktivnost vseh poslancev z vključitvijo v delo odborov. 
V tej zvezi bi opozoril na ekspoze predsednika Skupščine Socialistične repu- 
blike Slovenije pri sprejemanju poslovnika ter na sam poslovnik. Večje anga- 
žiranje poslancev bomo dosegli z ustanovitvijo več stalnih odborov za posa- 
mezna področja dela zbora, kar je v skladu z novim konceptom dela skupščine. 
Se vedno bo> treba tudi v prihodnje ustanavljati za obravnavo specifičnih pro- 
blemov začasne odbore. S tem bomo omogočili večjo specializacijo odborov in 
boljše kvalificirano sodelovanje poslancev pri reševanju določenih problemov. 

To specializacijo smo doslej zasledovali z ustanovitvijo določenih začasnih 
odborov. V prihodnje bo to reševal poslovnik zbora, ki bo sprejet v prvem 
trimesečju prihodnjega leta. 

3. Tudi v prihodnje bo treba razvijati dosedanje oblike dela zbora, ki so se 
pokazale kot zelo uspešne kot npr. bazenska posvetovanja, obiski skupin po- 
slancev na terenu, delo klubov poslancev itd. 

Ker menim, da so v okvirnem programu dela socialno-zdravstvenega zbora 
zajeta najbolj aktualna vprašanja, ki naj bi jih zbor obravnaval v prihodnjem 
obdobju, predlagam, da zbor sprejme predloženi delovni program. 

Začenjam razpravo. Kdo želi besedo? Besedo ima tovariš dr. Stjepan Bunta. 

Dr. Stjepan Bunta: Ce dovolite nekaj pripomb k programu dela 
zbora. Lepo je, da si zadamo okvirni program in da razpravljamo o akcijskem 
programu, le žal, da ga zelo počasi uresničujemo. Ne bi želel, da bi bilo tako 
tudi z okvirnim programom dela zbora. 

Na drugi strani tega predloga je pod prvo točko zajeto vprašanje sprejema 
zakona o pogojih za ustanovitev komunalne skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev, o katerem naj bi zbor razpravljal v četrtem trimesečju t. 1. Kot vi- 
dimo, smo s tem že zamudili. Na četrti strani je omenjena v predlogu pod sedmo 
točko problematika travmatologije. Kdor se spominja, smo že približno pred 
osmimi ali devetimi meseci v imenu desetih poslancev postavili vprašanje trav- 
matologije. Zahtevali smo, da o njem čimprej razpravlja naš zbor. Sedaj je 
sicer predvidena razprava v prvem trimesečju 1968, vendar kolikor vem, gra- 
divo še ni zbrano. Poleg tega me moti v tej točki tudi dana obrazložitev. Mislim, 
namreč, da bi se moral problem travmatologije zajeti nekoliko širše in seveda 
pripraviti to gradivo čim prej. Ne moremo biti namreč indiferentni do tega 
vprašanja glede na stanje, kakršno je na področju travmatologije sploh. 

Predlagam, da se ta točka dopolni, in sicer tako, da se nujno analizira tudi 
sistem laične prve pomoči, organizacijo te pomoči, ekipe, njihovo opremljenost, 
usposabljanje in pripravljenost. Predvsem je treba oceniti, v kolikšni meri 
je travmatologija pripravljena, opremljena in sposobna stopiti v akcijo v ele- 
mentarnih nesrečah ali v eventualni vojni. Mislim, da terja to področje širšo 
obravnavo in ne samo razpravo o tem, kako urediti travmatološko službo, bo- 
disi hospitalno ali ambulantno. 

Pod deveto točko na peti strani je predlog, da se v program v drugo tri- 
mesečje 1968 vnese razprava o izvajanju stališč skupščine o zdravljenju v na- 
ravnih zdraviliščih. Glede na to, da je minilo že leto dni od sprejema teh 
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stališč in glede na zelo akutne probleme, ki so se pojavili posebno- v letu 1967 
v otroških naravnih zdraviliščih, menim, da naj bi ta razprava skušala najti 
tudi rešitev kritičnega stanja v zdraviliščih. Zato bi bilo prav, da bi tedaj 
poudarili tudi vprašanje sanacije v otroških zdraviliščih, o čemer naj se raz- 
pravlja že po možnosti v prvem trimesečju. Prav tako bi bilo nujno razpravljati 
o nekaterih družbeno- škodljivih pojavih kot so delikvenca, potepuštvo, prosti- 
tucija itd. O tem bi bilo treba zavzeti stališča tudi v socialno-zdravstven-em 
zboru. Mislim, da bi bilo mogoče pripraviti gradivo in razpravljati o teh stvareh 
še pred poletjem, posebno še, ker sta pravna fakulteta in inštitut za krimi- 
nologijo pripravila zelo obsežno gradivo-, V njem so- mnoga stališča in predlogi, 
kako se zoperstaviti tem oblikam družbenega zla. 

Predsednik dr. Vinko- Mozetič : Besedo ima tovariš Srečko Rot. 

Srečko Rot: Predlagam, da se na strani 8, peta točka dopolni tako, 
da se o obravnavani problematiki usposabljanja telesno in duševno prizadetih 
otrok in mladine pripravi program razvoja teh zavodov, oziroma posebnega 
šolstva in socialnih ustanov, ki dopolnjujejo-, oziroma nadaljujejo delo posebnih 
šol. Prav v današnji razpravi o sprejemu zakona o ustanovitvi zavoda za uspo- 
sabljanje mladine v Črni na Koroškem bo nujno potrebno misliti na delovno 
varstvene zavode in delavnice za zapcslo-vanje prizadetih otrok. V nasprotnem 
primeru bo vlaganje družbenih sredstev v to- usposabljanje nesmotrno. Hkrati 
predlagam, da se rok obravnave prestavi na drugo trimesečje. V prvem tri- 
mesečju namreč ne bi mogli pripraviti republiški in drugi organi vsega po- 
trebnega gradiva, vključno- s programom razvoja tovrstnih zavodov. 

Predsednik dr. Vinko- Mozetič: Želi še kdo besedo? Menim, da so 
predlogi diskutanto-v umestni in sprejemljivi. Sicer sem na pripombo dr. Bunte 
glede komunalnih skupnosti že dejal, da smo rok premaknili v prvo- trimesečje 
1968. Glede drugih njegovih pripomb v zadevi travmatol-ogije smatram, da bo 
treba upoštevati pri dogovorih z nosilci nalog in pri definiranju vsebine te 
naloge, njegove pripombe. Glede pripombe na izvajanje stališč skupščine o 
zdravljenju v naravnih zdraviliščih se strinjam, da je treba poudariti otroško 
rehabilitacijo v zdraviliščih. Ne vem pa, če je rok prvega trimesečja realen, 
glede na sklepe in sredstva komunalnih skupnosti. 

Za nalogo, ki jo- je predlagala skupščina Koper, in sicer glede problematike 
delomrzništva, klateštva in prostitucije, verjamem, da o vsem tem že obstajajo 
določene studije. Spre-jemam predlog dr. Bunte, da naj začnejo vsaj odbori v 
tem polletju razpravljati o tem. 

Pripomba tovariša Ro-ta je povsem sprejemljiva in predlagam, da se vnese 
v program. 

Zeli še kdo razpravljati? Ker se nihče več ne javi, zaključujem razpravo in 
dajem predlog okvirnega programa s pripombami in dopolnitvami, ki so bile 
dane, na glasovanje. Kdor je za predlog, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je okvirni program dela socialno-zdravstvenega zbora spre- 
jet z dopolnitvami, ki so bile izražene na seji zbora. 

Prehajamo na 6. točko- dnevnega reda, to je- na poslanska 
vprašanja. 
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Na vprašanje poslanke dr. Bogomile Kranjc-Rošker bo odgovorila tovarišica 
Majda Gaspari, republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo. 

Majda Gaspari: Poslanka dr. Bogomila Kranj c-Rošker je postavila 
naslednje vprašanje: 

Ali je v skladu s predpisi o finančnem poslovanju prenos obveznosti sklada 
socialnega zavarovanja iz preteklega leta v naslednje poslovno leto in ali je 
pravilno, da se za te zneske obremenjuje zdravstvena služba iz sredstev za 
tekoče leto. Na to vprašanje odgovarjam takole: 

1. Pravilnik o sestavljanju zaključnih računov delovnih organizacij za 
leto 1966, ki ga je predpisal zvezni sekretariat za finance, določa, da se med 
izdatke skladov skupnosti socialnega zavarovanja knjižijo in izkažejo v zaključ- 
nem računu za leto 1966 tudi obveznosti do zdravstvenih zavodov in druge 
obveznosti, za katere so do konca leta prejeli fakture, ki jih pa do 31. 12. 1966 
še niso poravnali. S tem navodilom so bili zavodi za socialno zavarovanje 
obvezani, da prenesejo vse obveznosti do zdravstvenih zavodov v letu 1988, ki 
iz kakršnihkoli vzrokov niso bile obračunane in fakturirane do konca leta, 
na naslednje leto. Ker so zdravstveni zavodi do letošnjega leta obračunavali 
svoje delo mesečno- za nazaj na podlagi pogodbe, ki so jo sklenili za izvajanje 
svojega programa s socialnim zavarovanjem, se je zadnja dvanajstina tekočega 
leta poravnavala šele v prvem mesecu naslednjega Ista. 

Z uvedbo splošnih sporazumov, na podlagi katerih se financira zdravstveno 
varstvo za koledarsko leto, je prišlo do težav v financiranju zdravstvenih 
zavodov zaradi tega načina obračuna in predvsem zaradi tega, ker so mesečni 
zneski, to,je dvanajstine letos nižje kot so bile lani. Zato je prišlo do razlike 
med letošnjo prvo dvanajstino oziroma vsako naslednjo in tisto, ki je bila 
zavodom priznana v pogodbi za 1986. leto. Ta razlika ni bila upoštevana v 
finančnih načrtih komunalnih skupnosti za leto 1987, zato je prišlo do nepred- 
videnega znižanja že tako zmanjšanih sredstev za financiranje zdravstvenega 
varstva zavarovancev v tekočem letu. To je povzročilo, da so se zniževala 
sredstva, ki so jih na podlagi pogodb sprejemali zdravstveni zavodi, čeprav 

. to ni bilo določeno niti s pogodbo- niti s splošnim sporazumom. Mnenja smo, 
da tak način urejanja ni ustrezen in tudi ne opravičljiv. To vprašanje morajo 
rešiti komunalne skupnosti socialnega zavarovanja s sanacijskimi načrti, ki 
jih bodo sprejeli v začetku prihodnjega leta. 

2. Glede saniranja stanja v skladih zdravstvenega zavarovanja so bili na 
posvetu predsednikov skupščin komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja 
delavcev 7. decembra letos sprejeti nasledni zaključki: vsaka komunalna skup- 
nost mora analizirati pred zaključnim računom uresničitev veljavnega splošnega 
sporazuma in pogodb s posameznimi zdravstvenimi zavodi. Pri tem je treba 
posvetiti pokornost opravljenemu delu, ki je bilo določeno s programom zdrav- 
stvenega varstva. Pokritje primanjkljaja je treba obravnavati v vsaki komunalni 
skupnosti tako, da se najprej kor'sti obstoječa rezerva in ostala aktiva sklada, 
prouči možnost saniranja s kreditom in le v skrajnem primeru uveljaviti 
izredni prispevek. S sanacijo- primanjkljajev sklada zdravstvenega zavarovanja 
za leto 1967 je treba pričeti takoj po sprejemu zaključnega računa. 

3. Da bi v letu 1967 dosegli enoten obračun obveznosti in terjatev socialnega 
zavarovanja in zdravstvenih zavodov, je republiški zavod za socialno zavaro- 
vanje poslal pristojnim zveznim organom predlog za spremembo predpisov 
o sestavljanju zaključnih računov. Ta prizadevanja je podprl tudi republiški 
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sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo pri zveznem svetu za zdravstvo in 
socialno politiko. Ker navodil o sestavljanju zaključnih računov še nismo spre- 
jeli, tudi ne vemo, ali je zvezni sekretariat za finance upošteval predložene spre- 
membe. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se tovarišica pcslanka zadovoljuje 
z odgovorom? (Da.) Prosim predstavnika izvršnega sveta, da odgovori na vpra- 
šanje poslanca dr. Mitje Mrgoleta. 

Majda Gaspari: Poslanec, tovariš dr. Mitja Mrgole je postavil 
naslednje vprašanje: 

Koliko sredstev je bilo porabljenih iz naslova carin za medicinsko opremo 
in material v letu 1966 v SR Sloveniji, in te je že bilo načeto vprašanje odprave 
carin .na medicinsko opremo? Kolikor to vprašanje še ni bilo sproženo, zakaj se 
ne sproži? 

Odgovor na to vprašnje je naslednje: po podatkih, ki smo jih lahko dobili 
od »Kemcfarmacije«, je bilo v letu 1966 iz uvoza nabavljene medicinske opreme 
in instrumentarija za približno 300 milijonov S dinarjev valutne protivrednosti. 
Na to vsoto je bilo plačano 570 milijonov starih dinarjev carine, kar znaša 
25 °/o vrednosti. Pri tem ni upoštevana tista medicinska oprema, ki se uporablja 
v znanstveno-raziskovalne namene in je carine presta. Zahteve zdravstvenih 
zavodov za znižanje carinske stopnje na uvoz medicinske opreme je naš sekre- 
tariat že posredoval zveznemu svetu za zdravstvo in socialno politiko. Ob obisku 
v naši republiki nam je predsednik tega sveta zagotovil, da bo ta zvezni organ 
analiziral problem, ker je vsejugoslovanskega pomena in dal pobudo za ure- 
ditev carinske stopnje. Kot smo bili pred nekaj dnevi informirani, je ta organ 
mnenja, da se ni mogoče zavzeti za ukinitev carine na uvoz medicinske opreme, 
pač pa bo sedaj, ko se bo začela razprava o carini in njenih stopnjah, predlagal, 
da se posebej prouči možnost znižanja carinske stopnje za uvoz tovrstne 
opreme. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se tovariš poslanec zadovoljuje z 
odgovorom? (Da.) Zeli še kdo postaviti poslansko vprašanje? (3 poslanci.) Besedo 
ima tovariš dr. Komar. 

Dr. Marjan Komar: Predsednik sveta zdravstvenega doma Sežana 
me je v imenu kolektiva zdravstvenega doma Sežane pooblastil, da prosim 
za odgovor na naslednje vprašanje, za katerega so zainteresirani tudi nekateri 
drugi zdravstveni domovi na tem delu Primorske: ali velja za zdravstveni dom 
Sežana zakonska obveznost, da se združi z zdravstvenim domom Postojna in 
zdravstvenim domom Ilirska Bistrica v en zdravstveni dom s sedežem v Postojni 
in sicer zato, ker jih je zdravstveni dom Koper odklonil? Pripominjam, da so 
referendum že opravili. Kakšni so pogoji, da ostane zdravstveni dom Sežana 
kljub temu, da ne zajema 40 000 prebivalcev, samostojen. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Besedo ima tovariš Jože Oblak. 

Jože Oblak: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 8. de- 
cembra lani so se sestali predsednik izvršnega sveta in nekateri člani izvršnega 
sveta z zdravstvenimi delavci in predstavniki kliničnih bolnišnic. Namen 
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sestanka, do katerega je prišlo na pobudo izvršnega sveta v zvezi s problemi v 
zdravstveni službi, je bil, da se proučijo in odkrijejo možnosti za večjo radona^ 
lizacijo in da se doseže večja kvaliteta zdravstvene službe. Na tem sestanku 
je bilo med drugim tudi ugotovljeno, da obstajajo v zdravstveni službi med 
drugimi rezervami tudi rezerve v administrativnem poslovanju zdravstvene 
službe, nadalje v drugih izdatkih, ki povzročajo velik obseg denarnih nado- 
mestil in nekateri predpisi na področju socialnega zavarovanja, ki se nanašajo 
na zdravstveno službo. Nekateri od teh predpisov prekomerno obremenjujejo 
administrativno delo zdravstvenih zavodov, zavarovancem pa povzročajo' nepo- 
trebno izgubo časa, kar vse povzroča nepotrebne finančne izdatke na področju 
zdravstvene službe. V zvezi z navedenim prosim izvršni svet za odgovor na 
naslednje vprašanje: 

Kaj je izvršni svet v letu 1967 ukrenil za zmanjšanje prekomernega admi- 
nistrativnega dela v zdravstveni službi, ki tej službi povzroča nepotrebne 
finančne izdatke, zdravstvene delavce odteguje strokovnemu delu, zavarovancem 
pa povzroča nepotrebno' izgubo časa? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Še kdo? Tovariš Rudi Požar. 

Rudi P O'žar: Tovariš predsednik, tovariši poslanci. Prosim za odgovor 
na naslednje vprašanje: 

Kako vpliva razsodba ustavnega sodišča na nadaljnji potek reorganizacije 
zdravstvene službe in na izvajanje zakona o organizaciji zdravstvene službe? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo postaviti poslansko vpra- 
šanje? Tovariš Adolf Šarman. 

Adolf Šarman: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
Na današnjem zboru želim postaviti dvoje vprašanj, in sicer: znano je, da 
gredo stroški za izvajanje službe občinskih sodišč in občinske službe sodnikov 
za prekrške v breme občinskih proračunov. Znano je tudi, da predstavljajo 
dohodki rednih sodišč in dohodki sodnikov za prekrške v večji meri dohodek 
republiških oziroma zveznega proračuna. 

Tako stanje se mi zdi nelogično in proti vsem načelom delitve dohodka in 
zato postavljam naslednje vprašanje: morda bi bilo umestno, da naš zbor o tem 
vprašanju razpravlja in predlaga spremembo zadevnih zveznih predpisov tako, 
da bi v bodoče predstavljali dohodki občinskih sodišč in dohodki sodnikov za 
prekrške dohodek občinskih proračunov in sicer, da bi jih koristili za potrebe 
otroškega varstva. 

S predlogom bi bilo treba pohiteti, da bi bila predlagana sprememba spre- 
jeta še pred sprejemanjem republiškega in občinskih proračunov za leto 1968. 
To vprašanje je toliko bolj aktualno sedaj, ko sprejemamo zakon o otroškem 
varstvu in ko> smo se seznanili z vsemi težavami financiranja te družbene dejav- 
nosti. K temu moram dodati, da stroški službe občinskih sodišč in službe sod- 
nikov za prekrške niso tako majhni. V občini Ptuj znašajo za leto 1987 približno 
100 milijonov S dinarjev, s temi sredstvi bi se sklad za otroško varstvo lahko 
povsem opomogel. In drugo vprašanje: 

Predstavnik izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je na 31. seji našega 
zbora, dne 20. 4. 1967 odgovoril na moje vprašanje, ki sem ga postavil v zvezi 
z izpolnjevanjem pogojev za ustanovitev komunalnih skupnosti socialnega zava- 
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rovanja delavcev, komunalnih skupnosti socialnega zavarovanja kmetov in 
komunalnega zavoda za socialno zavarovanje. 

Iz njegovega poročila je razvidno, da vse komunalne skupnosti izpolnjujejo 
z zakonom določene pogoje glede števila aktivnih zavarovancev in glede zago- 
tovitve zdravstvenega varstva za zavarovane osebe na svojem območju, medtem 
ko komunalni skupnosti Murska Sobota in Ravne na Koroškem ne izpolnjujeta 
pogojev glede 90 °/o kritje izdatkov, kar je bilo ugotovljeno z zaključnimi računi 
zdravstvenega zavarovanja za leto 1966. Republiški sekretariat za delo naj 
bi o tem obvestil prizadete občinske skupščine in komunalne skupnosti. V 
primeru, da ne bosta sprejeli ustreznih sklepov o izločitvi oziroma pripojitvi, 
bo izvršni svet uporabil pooblastila 7. člena tretjega odstavka uvodoma ome- 
njenega zakona. Vprašanje je, če je sekretariat za delo obvestil pristojne pri- 
zadete občinske skupščine in komunalne skupnosti, kot je to bilo sporočeno na 
omenjeni seji, in kakšni so rezultati tega ukrepanja? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Zeli še kdo postaviti poslansko vpra- 
šanje? Tovariš Dolfe Vojsk. 

Dolf e Vojsk : Naš zbor je razpravljal o akcijskem programu na pod- 
ročju zdravstvenega varstva na podlagi predloga, ki ga je dal sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo 8. 9. 1966. Ta razprava se je vlekla nekaj mesecev. 
Želel bi pismeno obvestilo o izvajanju akcijskega programa in predvsem glede 
točk 1., 3., 6., 8., 9., 10., 11. Za vse te naloge je bilo namreč obljubljeno, da bodo 
opravljene že v letu 1966. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ker se nihče več ne javi, prosim 
predstavnika izvršnega sveta za pojasnilo, če lahko odgovori na postavljena 
vprašanja na današnji seji. 

Majda Gaspari: Mislim, da bi lahko odgovor na vprašanje poslancev 
Rudija Požarja in dr. Komarja združili. V zvezi z reorganizacijo zdravstvene 
službe in z odločitvijo ustavnega sodišča bi rada povedala tole: 

Res je sicer, da je ustavno sodišče ugotovilo neskladnost 65. člena zakona 
o organizaciji zdravstvene službe z ustavo^ in ga bo razveljavilo1, vendar šele 
tedaj, če ga Skupščina SR Slovenije v roku 6 mesecev ne bo uskladila z ustavo. 
Pravno določilo še velja in po našem mnenju ni opravičila za zaviranje reorga- 
nizacije osnovne zdravstvene službe. Toda moram ugotoviti, da je dejavnost 
tistih, ki izvajajo reorganizacijo', nekoliko popustila zaradi odločitve ustavnega 
sodišča. Vsi tisti, ki se iz takšnih ali drugačnih vzrokov upirajo reorganizaciji, 
uporabljajo razsodbo ustavnega sodišča kot razlog za odložitev reorganizacije. 
Zadnje dni dobivamo sporočila, da skušajo nekateri ovreči odločitve referen- 
dumov tudi v tistih zdravstvenih zavodih, kjer so se delovni kolektivi odločili 
za spojitev ali pripojitev. Glede na vse to sklepamo, da je delo na reorganizaciji 
nekoliko zavrto. Opozorila bi, da sodi 65. člen zakona o organizaciji zdravstvene 
službe v SR Sloveniji med prehodne in kočne določbe. Ta člen določa le način 
realizacije prejšnjih določil. Zato zahteva uskladitev tega določila z ustavo 
le določitev postopka za odpravo zdravstvenih zavodov, ki ne izpolnjujejo pogo- 
jev za samostojnost, ne zadeva pa fizionomije posameznih zdravstvenih zavo- 
dov, kot jih je predpisal zakon, in tudi ne pogojev za obstoj posameznih 
zdravstvenih zavodov. To-rej ni zakon v vsebinski zasnovi s to odločitvijo ustav- 
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nega sodišča v ničemer tangiran. Naš sekretariat bo že v januarju prihodnjega 
leta predložil republiški skupščini predlog za spremembo 65. člena. V njem 
bo predlagal minimalni podaljševalni rok za realizacijo tistega določila oziroma 
tistih določil, ki zadevajo osnovno zdravstveno službo. 

Na vprašanje poslanca dr. Komarja bi povedala tole: če so referendumi v 
zdravstvenih zavodih onemogočili izpeljavo organizacije v smislu zakona o 
organizaciji zdravstvene službe, potem se mora za tiste zavode, ki ne izpolnju- 
jejo pogojev za samostojen obstoj, pričeti postopek za njihovo ukinitev. Mislim, 
da so v tem postopku odločujoče občinske skupščine in ne zdravstveni zavodi. 
Tudi razlaga k scdbi ustavnega sodišča izrecno poudarja, da imajo družbeno- 
politične skupnosti pravico urejati organizacijo zdravstvene službe. Zaradi tega 
menimo, da je bistveno soglasje med družbeno-političnimi skupnostmi dolo- 
čenega območja. Na tej predpostavki, ki je nesporna, naj bi temeljila stališča 
regionalnega zdravstvenega centra. V tem smislu dajemo napotila vsem, ki se 
sedajle v zelo velikem številu obračajo na naš sekretariat za pojasnila v zvezi 
z razsodbo ustavnega sodišča. Mislimo tudi, da bi jo takoj, ko bo sodba for- 
malno izdana, posredovali vsem regionalnim zdravstvenim centrom, vsem zdrav- 
stvenim zavodom ter občinskim skupščinam. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali se tovariša dr. Komar in Požar 
strinjata z odgovorom? (Se strinjata.) 

Majda Gaspari: Na vprašanje: »Kaj je izvršni svet v letu 1937 ukre- 
nil za zmanjšanje prekomernega administrativnega dela zdravstvene službe, 
ki povzroča tej službi nepotrebne finančne izdatke, zdravstvenim delavcem 
mnogo administrativnega dela, zavarovancem pa nepotrebno izgubo časa, bi 
odgovorila takole: 

Vsa akcija glede tega problema ne sloni na izvršnem svetu, marveč na 
republiškem sekretariatu, na službi socialnega zavarovanja in na republiškem 
zdravstvenem centru. Republiški sekretariat je že sredi leta formiral posebno 
strokovno komisijo iz vrst strokovnjakov različnih profilov, zdravstvenih delav- 
cev, statisti kov, mehanografov in jim dal nalogo, da proučijo ves kompleks 
zdravstvene statistike, njenega zbiranja, obdelovanja in predvsem vprašanje 
prilagoditve naše zdravstvene statistike možnostim, da bi lahko na njeni 
ped-agi začeli spremljati tudi stroškovni del v zdravstvu. Projekt te velike naloge 
je pnpravljen in bo v mesecu januarju predložen skupščinskim organom skupaj 
z zasnovo novega sistema f.'nanciranja bolnišnic. Tako bi lahko potem v 1968. le- 
tu temeljito obdelali to nalogo in bi hkrati z uvedbo novega sistema financi- 
ranja začela delovati po novem tudi evidenca in statistika. Hkrati je bilo dano 
tudi nekaj predlogov za spremembo zveznega zakona o organizaciji in financi- 
ranju socialnega zavarovanja z namenom, da bi se poenostavili nekateri po- 
stopki v zvezi s funkcioniranjem zdravstvenega zavarovanja. Analize so namreč 
pokazale, da je bilo precej evidence, ki jo morajo voditi zdravstveni zavodi, 
vpeljano s strani službe socialnega zavarovanja. Menimo, da bi moral tudi ta 
organ razčleniti pred skupščinskimi organi to vprašanje. 

To, kar zdaj pripravljamo v sekretariatu, se bo dotaknilo tudi tega dela 
ev.dence. Skušali bomo analizirati tudi stroškovni del evidence zdravstvenega 
varstva. Vendar pa bi bila vsa zadeva mnogo bolj učinkovita, če bi bila postav- 
ljena služba socialnega zavarovanja ne samo s strani našega sekretariata, mar- 
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več tudi s strani skupščinskih organov pred vprašanje: zakaj še vedno tolikšna 
administrativna procedura? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Je tovariš Oblak zadovoljen z od- 
govorom? 

Jože Oblak: Tovarišici republiški sekretarki se sicer zahvaljujem za 
odgovor, s katerim pa nisem zadovoljen in sicer iz dveh razlogov: 

1. Zelo plastično orisan prikaz dejanskega stanja je že ugotovil izvršni svet 
decembra lani. Vendar je ta ugotovitev stara eno leto', saj je bilo vse to ugotov- 
ljeno na sestanku 8. decembra lani. Zavedamo se, da je ugotovitev izvršnega 
sveta točna in da je to res notranja rezerva. Vendar sama zdravstvena služba 
sebi ni naložila administracije, temveč samo izpolnjuje zakonite predpise, ki 
so v zvezi z administracijo. Zato je logičen sklep, da mora zakonodajalec spre- 
meniti predpise, zaradi česar se bo zmanjšala tudi administracija. Mislim, da 
je to cenovno izhodišče in zato tudi nisem zadovoljen z odgovorom tovarišice 
sekretarke. 

2. Vprašanje je bilo postavljeno izvršnemu svetu, ker je izvršni svet ta 
sestanek tudi sklical. Zato prosim v zvezi z 28. členom pravkar sprejetega 
poslovnika skupščine, da odgovori na vprašanje izvršni svet. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Moram opozoriti, da novi poslovnik 
še ni stopil v veljavo. Glede na poslovnik je mogoče samo to, da na zahtevo 
10 poslancev obravnavamo to kot 7. točko dnevnega reda. 

Jože Oblak: Ali je mogoče, da izvršni svet odgovori na vprašanje, 
ki je bilo postavljeno njemu? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Vprašanje bomo sporočili naprej. 
Prosim tovariš Božič. 

Jože Božič: Tovariš predsednik. Pridržujem si odgovor na vprašanje 
poslanca Adolfa Šarmana in sicer zato, ker bo v kratkem sledila širša razprava 
o sprejetih pogojih izvršnega sveta republiške skupščine. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovariš Sarman, se strinjate s takim 
predlogom oziroma odgovorom? 

Adolf Sarman: Z odgovorom se ne morem strinjati. O tem vprašanju 
smo govorili že meseca aprila in že takrat je bilo ugotovljeno, da nekatere 
komunalne skupnosti ne izpolnjujejo pogojev. Zaradi tega ne soglašam z odla- 
šanjem tega postopka oziroma z rešitvijo tega problema. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Opozoril bi, da v smislu poslovnika 
lahko predstavnik izvrlnega sveta odloži odgovor na prihodnjo sejo zbora, ne 
more se pa sklicevati na razprave, ki so o tem že bile. Se tovariš Sarman strinja 
s tem, da bo na prihodnji seji zbora odgovorjeno na to vprašanje? 

Je še eno vprašanje tovariša Adolfa Sarmana. Ali bi nanj lahko odgovorili? 
Besedo ima tovarišica Majda Gaspari. 
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Majda Gaspari: Ker tovariš Šarman ne postavlja direktnega vpra- 
šanja, bi dala samo pojasnilo. Vprašanje se nanaša na sodne takse in na dohodke 
od denarnih kazni, za katere predlaga tovariš Šarman, da naj bi postali namenski 
vir za financiranje otroškega varstva. V zvezi s tem vprašanjem sem dobila 
potrebne informacije tudi na sekretariatu za finance. 

Dohodki, ki jih ustvarjajo sodišča, so v glavnem dohodki od sodnih taks. 
Po temeljnem zakonu o sodnih taksah se pred občinskimi sodišči pobirajo 
občinske sodne takse, pred okrožnimi, gospodarskimi in republiškimi sodišči 
republiške in pred zveznimi zvezne sodne takse. Ker so se republike in zveza 
odpovedale dohodkom od republiških in zveznih sodnih taks, ki se pobirajo' v 
znamkah, pripadajo občinam tudi vse republiške in zvezne sodne takse. Iz 
navedenega je torej razvidno, da vsi dohodki, ki jih ustvarijo občinska sodišča, 
pripadajo^ občinam, mimo tega pa jim pripadajo^ še vsi dohodki od sodnih znamk, 
plačanih pred republiškimi in zveznimi sodišči. Iz pregleda »dohodki« občin, 
je razvidno, da nastopajo določene razlike med pobranimi sodnimi taksami 
in dejanskimi stroški za delovanje sodišč tako v občinah kot tudi v republiki. 

Glede dohodkov od denarnih kazni točnejših podatkov ni bilo mogoče 
dobiti, ker je bil ukinjen republiški sklad za socialne zavode, v katerega so se 
stekale te takse. Ker se ti dohodki ne vodijo več ločeno, ni podrobne evidence 
o tem, koliko le-ti znašajo. Te takse so leta 1965, ko je ta sklad še obstajal, 
znašale 220 milijonov S dinarjev. Glede namenske uporabe dela dohodkov od 
denarnih kazni je bilo tudi v razpravi o predlogu zakona o otroškem varstvu 
precej predlogov, da bi bil del teh dohodkov namenski vir za financiranje 
otroškega varstva. Na sejah skupščinskih odborov smo poročali, da predlagatelj 
zakona ni vključil tega predloga v predlog zakona in sicer zato ne, ker že 
pripravlja zakonske osnove socialno-varstvene dejavnosti. Menimo, da naj 
bi ta vir postal stalen vir dohodkov za urejanje tistih Vprašanj, ki so ostala 
izven drugih sistemov in jih bomo vključili v področje socialnega varstva. Kar 
pa zadeva sodne takse, je to vprašanje razprave. Sodne takse so< sestavni del 
dohodkov družbeno-političnih skupnosti in bi se občine morale izraziti, če bi 
bile pripravljene opredeliti te dohodke namensko in jih dati na razpolago 
določenemu družbenemu področju. Mislim., da zahteva to vprašanje bolj po- 
drobno analizo in seveda tudi temeljito razpravo z republiškimi in občinskimi 
skupščinami. Vsaka od njih ima namreč pravico urejati to vprašanje samostojno. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se tovariš poslanec strinja z od- 
govorom? 

Adolf Sarman: Res je, da ne gre v tem primeru za vprašanje, na 
katero naj bi odgovoril predstavnik izvršnega sveta. Vendar je to vprašanje 
tako pomembno, da bo o njem moral razpravljati naš zbor. Zato predlagam, 
da zbor sprejme na prihodnji seji posebno točko in sicer, da predlaga spremembo 
zadevnih zveznih predpisov v smislu prenosa teh sredstev na občinske pro- 
račune. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Tovariš Šarman, moram vas opozoriti 
ponovno na poslovnik. Po začasnem poslovniku, ki še velja, mora vaš predlog 
podpreti 10 poslancev, da ga lahko vključimo v dnevni red seje zbora. 

Besedo ima Nikolaj Sabjan. 
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Nikolaj Šabjan: Postavljam tole poslansko vprašanje, na katerega 
naj bi dobil odgovor na prihodnji seji zbora: Ali in zakaj bi bilo smotrno 
ukinjati še zdaj obstoječe komunalne skupnosti ali komunalno skupnost, ki 
posluje povsem pozitivno s svojimi skladi? 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Ali želi predstavnik izvršnega sveta 
danes odgovoriti na vprašanje? (Ne, na prihodnji seji.) 

Bilo je torej postavljeno poslansko vprašanje o smotrnosti ukinitve tistih 
komunalnih skupnosti, ki poslujejo še v meji zmogljivosti ali so nekoliko 
pod njo. 

Besedo ima tovariš Volk. 

Bojan Volk: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Moje 
vprašanje je pravzaprav podpora poslanskemu vprašanju tovariša Šarmana. 
Gre namreč za izvajanje poslovnika, ki trenutno še velja, in sicer v tem smislu, 
da mora predlog tovariša Sarmana podpreti 10 poslancev. Mislim, da bi bilo 
prav, če bi tovariš predsednik pozval poslance, da se izjavijo o tem, ah naj 
pride vprašanje poslanca Šarmana na dnevni red seje zbora. 

Predsednik dr. Vinko Mozetič: Se strinjam z vašim predlogom. 
Prosim tovariše poslance, da se izjavijo o tem, ali naj bo vprašanje poslanca 
Sarmana posebna točka dnevnega reda prihodnje seje zbora? (Večina poslancev 
dvigne roko.) 

Ugotavljam, da je dobil podporo in se tako sprejme njegov predlog kot 
posebna točka dnevnega reda. Ali še kdo želi besedo? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je dnevni red izčrpan in zaključujem 35. sejo socialno-zdrav- 
stvenega zbora. Vsem poslancem želim v novem letu 1968 mnogo uspehov pri 
nadaljnjem delu in tudi mnogo osebnega zadovoljstva. Želim tudi vsem prijetno 
praznovanje novoletnih praznikov. 

(Seja je bila zaključena ob 14.25.) 
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45. seja 

(13. decembra 1987) 

Predsedovala: Vera Kolarič, 
predsednik organizacij sko-političnega zbora 

Začetek seje ob 12.05. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovarišice in tovariši poslanci. Pričenjam 
45. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Odsotnost z današnje seje so opravičili poslanci: Evgen Golja, Ivan Lekše, 
Janez Hočevar in Stane Nunčič. Ugotavljam, da je večina poslancev navzočih 
in da je zbor sklepčen. 

Kot predstavnik izvršnega sveta prisostvuje seji dr. Ernest Petrič, član 
izvršnega sveta. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 44. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava in sklepanje o ugotovitvah in o predlogu sklepov o urejanju 

delovnih razmerij; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1967; 

5. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o pre- 
nosu obveznosti okrajev in 

6. obravnava in sklepanje o predlogu okvirnega programa dela organiza- 
cijsko-političnega zbora. 

S tem predlogom razširjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil dostavljen 
s sklicem glede 6. točke predlaganega dnevnega reda. 

Ima morda kdo od poslancev kakšen predlog k dnevnemu redu? Ali imate 
kakšen spreminjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ker ni nobenega dodatnega 
predloga, smatram, da se z dopolnjenim predlogom dnevnega reda strinjate in 
da je tak dnevni red sprejet. 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda. Zapisnik 44. seje našega 
zbora ste sprejeli skupaj s sklicem za to sejo. Želi morda kdo predlagati kakšno 
spremembo ali dopolnitev k zapisniku? (Ne.) Ker ni nobenega predloga, ugotav- 
ljam, da je zapisnik 44. seje zbora sprejet. 
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Prehajamo na 2. točko dnevnega reda, to je na poslanska vpra- 
šanja. 

Poslanec Janez Hočevar je postavil izvršnemu svetu vprašanje v zvezi s 
poenostavitvijo zapletenega administrativnega poslovanja krajevnih skupnosti. 
Predstavnik izvršnega sveta je na prejšnji seji zahteval podaljšanje roka za 
pripravo odgovora, kar je naš zbor tudi odobril. Prosim predstavnika izvršnega 
sveta, da odgovori na poslansko vprašanje na tej seji. Besedo ima Marjan 
Prijatelj, pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo. 

Marjan Prijatelj: Tovarišice in tovariši poslanci. Poslanec orga- 
nizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike Slovenije tovariš 
Janez Hočevar je na seji organizacijsko-političnega zbora dne 4. 11. 1987 posta- 
vil izvršnemu svetu tole vprašanje: 

»Katere ukrepe je podvzel izvršni svet oziroma katere spremembe veljavnih 
predpisov je predlagal, da se poenostavi predpisano administrativno poslovanje 
krajevnih skupnosti in da se razbremenijo prispevkov, zaradi katerih so bile 
v marsikaterem primeru izenačene z gospodarskimi organizacijami?« - 

V imenu izvršnega sveta dajem tale odgovor: 
Vprašanje poslanca je bolj splošno postavljeno, zato smo se v odgovoru 

naslonili na zaključke organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične 
republike Slovenije na seji dne 28. decembra 1966, na katere se tovariš poslanec 
v zvezi z vprašanjem tudi sam sklicuje, in ugotovili, da gre za naslednja 
vprašanja: 

— temeljni zakon o gradnji investicijskih objektov predpisuje, da morajo 
tudi krajevne skupnosti, kot vsaka gospodarska organizacija, pripraviti celotno 
tehnično dokumentacij<)■ za vse objekte, ki jih gradijo v lastni režiji; 

— v smislu določb istega zakona morajo tudi krajevne skupnosti ustanoviti 
posebno organizacijsko enoto, če hočejo v lastni režiji izvrševati investicijska 
dela, poleg tega pa morajo v tem primeru odpreti poseben tekoči račun, voditi 
posebno knjigovodstvo, sestavljati periodične obračune in zaključni račun; 

•— uredba o zavarovanjih za plačila pogodbenih obveznosti med uporabniki 
družbenega premoženja določa, da morajo krajevne skupnosti pri investicijskih 
gradnjah zagotoviti celoten znesek sredstev še pred začetkom izvajanja del in 
teh sredstev ne morejo uporabljati občasno tako kot doteka krajevni samo- 
prispevek. 

Krajevne skupnosti pa morajo odvajati del sredstev kot obveznost družbeni 
skupnosti in sicer: 

— po zakonu o prispevkih za obnovo in izgradnjo Skopja 2% prispevek 
cd materialnih stroškov; 

— po istem zakonu 2% prispevek na investicijsko potrošnjo; 
— po zakonu o usmerjanju in upo-rabi sredstev delovnih organizacij 2,5 %> 

prispevek za investicijsko potrošnjo za energetiko; 
■— po zakonu o deponiranju garancijskih zneskov za investicije v osnovna 

sredstva pa 10% sredstev za investicijsko potrošnjo; 
— prispevek iz delovnega razmerja, kot ga določajo zvezni predpisi o 

načinu obračunavanja prispevkov iz osebnih dohodkov; 
— prispevek za zaposlitev v smislu zveznih predpisov o prispevku za 

zaposlovanje; 
— prispevek za socialno zavarovanje; 
— prispevek za stanovanjsko izgradnjo, kot vse druge delovne organizacije. 
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Navedena vprašanja, ki so precej obširna, so zahtevala daljša proučevanja, 
zato jih je izvršni svet po svojih organih proučil, o njih razpravljal in ugotovil 
tole: 

Tehnično dokumentacijo za gradnjo kakršnegakoli objekta je potrebno izde- 
lati, ker brez te dokumentacije (projektov) ni mogoče graditi objekta. To doku- 
mentacijo mora imeti vsak investitor: gospodarska organizacija, druga delovna 
organizacija, občan pa tudi krajevna skupnost, če nasto-pa kot investitor. Ta 
predpis ne pomeni nepotrebno komplikacijo administrativnega poslovanja, s 
katerim se obremenjujejo krajevne skupnosti, marveč je objektivno utemeljen 
in ni osnove za odstopanje od te zahteve. 

Glede investicijskih del, ki jih izvajajo krajevne skupnosti, je pripomniti, 
da temeljni zakon o graditvi investicijskih objektov ne zahteva več, da mora 
investitor, ki gradi v lastni režiji, organizirati posebno enoto. Zahteva le, da 
mora imeti potrebne kadre, z ustrezno izobrazbo in prakso, kar je povsem 
razumljivo. Predlog republiškega zakona omejuje gradnjo investicijskih objek- 
tov, ki jih izvaja investitor zase brez vpisa v register z zneskom 250 000 dinarjev. 
Ce je Vrednost večja, se mora investitor registrirati za gradbeno dejavnost. 
Republiški zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja graditve investicij- 
skih objektov, ki ureja vprašanje gradnje v lastni režiji, je republiški sekre- 
tariat za gospodarstvo že pripravil, ter je predviden v skupščinskem programu 
za konec leta. 

Uredba o zavarovanjih za plačilo pogodbenih obveznosti med uporabniki 
družbenega premoženja je prenehala veljati z uveljavitvijo novega temeljnega 
zakona o graditvi investicijskih objektov. Po tem zakonu je vprašanje finanč- 
nih sredstev obravnavano v 8. poglavju, ki ima zelo stroge predpise. Izhajajoč 
iz načelne predpostavke, da morajo biti za vsako nameravano investicijo vnaprej 
zagotovljena finančna sredstva, ni računati s tem, da bi na predlog republike ta 
zvezni predpis menjali. 

Glede odvajanja sredstev krajevnih skupnosti družbeni skupnosti in izena- 
čenja glede finančno-materialnega poslovanja z gospodarskimi organizacijami 
pa se je ugotovilo: 

V zvezi z navedenimi družbenimi obveznostmi, katere mora odvajati kra- 
jevna skupnost, pripominjamo, da morajo te obveznosti odvajati vsi koristniki 
družbene imovine, tako delovne organizacije kot državni organi. Menimo, da 
ne bi bilo opravičljivo, da se za krajevne skupnosti uveljavlja nek izjemen 
položaj. Eventualna sprememba bi seveda terjala spremembo zveznih predpisov. 

Naša republika pa je z zakonom o prispevkih in davkih občanov uvedla 
pri plačevanju prispevka iz delovnega razmerja za krajevne skupnosti to ugod- 
nost, da ga plačujejo za svoje delavce na podlagi pavšalnih osnov, ki jih dolo- 
čijo občinske skupščine. 

Glede prispevkov za socialno zavarovanje pa po mnenju republiškega sekre- 
tariata za delo skupščina republiške skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
SR Slovenije v smislu 3. odstavka 76. člena temeljnega zakona o organizaciji in 
financiranju socialnega zavarovanja ne more določiti stalne zneske prispevkov 
za zdravstveno zavarovanje za krajevne skupnosti, ker se prispevek v tej obliki 
lahko določi tam samo za posamezne, določene kategorije zavarovancev, ne pa 
tudi za delavce posameznih organizacij ali grupacije teh organizacij. 

Glede 2 °/o prispevka od materialnih stroškov po zakonu o prispevkih za 
obnovo in izgradnjo Skopja pripominjamo, da krajevna skupnost tega prispevka 
ne plačuje, če posluje po predpisih, ki veljajo za gospodarske organizacije. 
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Ob upoštevanju navedenih predpisov ni videti možnosti, da bi krajevne 
skupnosti, tako glede tehnične dokumentacije pri gradnjah, kakor tudi pri 
odvajanju sredstev, predpisanih z zveznimi predpisi, imele kak poseben položaj 
ter ni najti razlogov, s katerimi bi lahko podprli predloge za spremembo teh 
zveznih predpisov. 

Pri izdaji republiških zakonov s področja graditve investicijskih objektov 
ter prispevkih in davkih občanov pa so sodelovali tudi predstavniki občinskih 
skupyčin, ki niso predlagali nobenih izjemnih določil glede krajevnih skupnosti. 

Uradovanje po vseh navedenih predpisih seveda zahteva določeno admini- 
stracijo, kateri se tudi krajevne skupnosti ne morejo izogniti. Dovolj močne 
krajevne skupnosti imajo za to delo svojo- administracijo, sicer opravljajo admi- 
nistrativne posle zanje krajevni uradi. 

Predsednik Vera Kolarič: Zahvaljujem se predstavniku izvršnega 
sveta za odgovor. Poslanec Janez Hočevar je danes opravičeno odsoten in mu 
bom zaradi tega odgovor na njegovo vprašanje pismeno posredovala s prošnjo, 
da na prihodnji seji pove ali je z njim zadovoljen. 

Imamo še poslansko vprašanje Florjana Jančiča. Le-ta je na zadnji seji 
zbora zastavil izvršnemu svetu vprašanja, ali bodo tudi v bodoče občinske 
skupščine nosile vse stroške predhodnega sodnega postopka, ki bo po 1. janu- 
arju 1968 v celoti prešel na občinska sodišča. 

Prosim predstavnika izvršnega sveta, da odgovori še na to vprašanje. 

Marjan Prijatelj: Tovarišice in tovariši poslanci! Vprašanje tova- 
riša poslanca Florjana Jančiča je glasilo takole: 

»S 1. januarjem prihodnjega leta preide na občinska sodišča pretežen del 
predhodnega kazenskega postopka oziroma preiskava. Znano- je, da se sodišča 
pripravljajo na povečan obseg dela ter me zanima, ali bodo kljub prenosu 
vrste novih opravil na občinska sodišča, ki presegajo okvir občinskega ob- 
močja, morale biti občinske skupščine tiste, ki bodo ta dodatna dela financirale. 

V okvir novih pristojnosti in delovanja občinskih sodišč prihaja zlasti 
obvezno zagovorništvo, širši krog sodnih tolmačev, novi sodni senati, prenos 
stroškov pripora in zapora na sodišča, dežurstva sodnikov itd.« 

V imenu izvršnega sveta dajem tale odgovor: 
Predvsem je treba ugotoviti, da se z novelo zakonika o kazenskem postopku, 

ki prične veljati s 1. 1. 1968, število zadev kazenskega pripravljalnega postopka 
preiskav pri občinskih sodiščih ne bo bistveno povečalo, ker se je to zgodilo že 
z novelo zakonika o kazenskem postopku s 1. 7. 1965, ko so postala občinska 
sodišča pristojna tudi za kazniva dejanja, za katera je določena kazen strogega 
zapo-ra do 5 let in z uveljavitvijo novele kazenskega zakonika 13. aprila 1967, 
ko je pristojnosti glede nekaterih deliktov zaradi zvišanja kvalifikacijskega 
elementa višine storjene škode, prešla z okrožnih sodišč na občinska sodišča. 
S temi spremembami se je obseg dela sicer povečal (z zadnjo novelo neznatno) 
tudi glede zadev pripravljalnega kazenskega postopka. 

Novela zakonika o kazenskem postopku, ki bo začela veljati 1. 1. 1968, v 
bistvu uveljavlja samo večja jamstva za pravilno- in zakonito izvedbo vseh 
dejanj v postopku ter za ugotovitev resničnega dejanskega stanja, da bi se 
uresničilo temeljno načelo zakonika, »da ne bo nihče po krivici obsojen«. Zato 
razširja procesne pravice strank, posebno obdolžencev in obrambe — kadar je 
zagovornik obvezen, ga mora obdolženec imeti že pri prvem zaslišanju; na- 
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vzočnost strank pri zaslišanju prič in pri pritožbenih sejah itd. V znatni meri 
pa menja novela tudi vlogo sodišča, javnega tožilstva in organov za notranja 
zadeve v pripravljalnem postopku. Novela praktično spreminja samo način 
kazenskega postopka in prenaša izvedbo pripravljalnega kazenskega postopka 
z organov notranje uprave na sodišča, ne samo na objinška, temveč tudi na 
okrdina, s tem pa samo uzako-njuje prakso, ki se v SR Sloveniji dejansko izvaja 
že od decembra 1966. leta dalje. 

V SR Sloveniji je po brionskem plenumu izvršni svet na seji 9. 9. 1986 
potrdil predlog komisije izvršnega sveta za reševanje aktualnih sistemskih in 
organizacijskih vprašanj v organih za notranje zadeve, o popolnem prenosu 
vseh poizvedb in preiskav na sodišva, in ta prenos se je glede na sklep po-eveta 
pri predsedniku vrhovnega sodišča SR Slovenije že v septembru 1966. leta začel 
izvajati tako, da od septembra 1966 dalje sodišča opravljajo vse poizvedbe in 
preiskave. Z uveljavitvijo novele ZKP s 1. 1. 1968, občinska sodišča ne bodo 
dobila novih pristojnosti, temveč se bo v glavnem spremenil samo način dela 
občinskih sodišč pri pripravljalnem kazenskem postopku in se bo povečala 
njihova angažiranost, kar bo nedvomno povzročilo večje izdatke občinskih 
sodišč — večji stroški za postavljenega zagovornika; večji stroški za zagotovitev 
udeležbe udeležencev v postopku pri uradnih procesnih opravilih itd. Za koliko 
se bodo zaradi tega povečali materialni izdatki občinskih sodišč, ne moremo 
predvidevati. Za enkrat občinska sodišča tudi ne predvidevajo dodatnih sod- 
niških kadrov, ker se zaradi novele ZKP število zadev pripravljalnega postopka 
ne bo povečalo, temveč se bo verjetno samo postopek nekoliko podaljšal. 

Vsi dodatni stroški, ki bodo zaradi uveljavitve novele nastali, so stroški 
redno delo občinskih sodišč. Sredstva za delo občinskih sodišč pa so po 8. členu 
zakona o sodiščih splošne pristojnosti dolžne zagotoviti ustrezne občinske skup- 
ščine, ki so že v letu 1966 in 1967 zagotovile dodatna sredstva za večji obseg 
dela zaradi prenosa vseh poizvedb na občinska sodišča. Pri ugotavljanju, da 
novela ZKP od 1. 1. 1968 dalje v bistvu ne razširja pristojnosti občinsk;h sodišč, 
pa ne smemo prezreti dvoje dejansko novih pristojnosti občinskih sodišč. 

Prva cd teh je kazenski izvenobravnavni senat, ki ga ustanavlja novi 
3. cdstavek 18. člena ZKP pri občinskih sodiš ih. Pristojnost tega senata —• 
sestavljajo ga trije sodniki — je odločanje o pritožbah, zahtevah in ugovorih 
v preiskavi. Tak senat pa imajo samo tisla občinska sodišča, ki imajo- zadostno 
število sodn'kov, ter ga morejo sestaviti. Po 4. odstavku 110. člena novele ZKP 
doto!i republiški sekretariat, pristojen za pravosodje, občinska sodišča, ki 
nimajo svojega kazenskega in izvenobravnavnega senata in bo zadeva iz nje- 
gove pristojnosti opravljal ustrezni senat pristojnega okrožnega sod:šča. Po 
navedenem pooblastilu je republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo z 
odredbo, ki bo v kratkem objavljena v republiškem uradnem listu, določil 
33 občinskih sodišč, ki takega senata nimajo. Izvenobravnavni kazenski senat 
bo imelo tako le 9 večjih občinskih sodišč. Ta občinska sodišča pa zaradi tega 
ne bodo imela nobenih do-datn'h stroškov, pač pa bodo sodniki, ki tak senat 
sestavljajo, bolj obremenjeni. Doslej nobeno od prizadetih občinskih sodišč ne 
predvideva, da bi zaradi te dodatne obremenitve potrebovalo kakšnega novega 
sodnika. Tako ta nova pristojnost 9 občinskih sodišč predvidoma ne bo zahtevala 
novih dodatnih sredstev. 

Druga nova pristojnost sodišč je upravljanje zaporov, v katerih so- pripor- 
hiki. Doslej eo vsi zapori, tudi pripori in preiskovalni zapori, v upravi organov 
-za notranje zadeve. S spremembami zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 



45. seja 307 

je predviden prenos izvrševanja prostostnih kazni na pravosodne organe. Novela 
ZKP je prenesla upravljanje zaporov, v katerih so priporniki, na sodišča. Uprav- 
ljanje teh zaporov bo po 127. členu novele ZKP urejeno z republiškimi predpisi, 
s katerimi bodo rešena tudi vprašanja v zvezi s sredstvi, ki jim pripadajo, Teh 
republiških predpisov še ni, ter so odvisni od sprememb zveznega zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, ki tudi še niso izdane. Katera sodišča, ali okrožna 
ali občinska, bodo prevzela upravljanje zaporov, v katerih so priporniki, se še 
ne ve in od tega vprašanja je tudi odvisno financiranje teh zaporov. O tsm vpra- 
šanju pa bo verjetno odločala republiška skupščina ob sprejemanju ustreznih 
republiških predpisov. 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Hvala! Vprašam poslanca Florjana Jančiča, 
ali je zadovoljen z odgovorom predstavnika izvršnega sveta. 

Florjan Jančič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Tovariš predstavnik izvršnega sveta je v svojem odgovoru povedal, da 
gre za novelo zakona, ki sprem:'ni a način postopka in ga demokratizira ter 
podraž.u.je. To pomeni, da gre dejansko za več ;e stroške in se ne zavzemam samo 
za sodišče občine, v kateri sem, ampak gre verjetno tu za vsa sodišča. Poleg tega 
je tu, kot je b:lo v odgovoru ali pojasnilu rečeno-, še vrsta drugih odprt'h vpra- 
šani, katere bo uredila republika s svojimi predp'si, zlasti glede stroškov z 
zapori. Glede na to bi se lahko z odgovorom toliko strinjal, da je to samo 
pojasnilo pri .sprejemanju instrumentov za sestavo proračuna za leto 1968, ko 
bi s^ tečno ugotovilo, kakšni so ti stroški, pa bi to morali upoštevati. Hvala 
lepa! 

Fredsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Želi morda še kdo cd poslan- 
cev postaviti kakšno vprašanje. Prosim, besedo ima poslanec Franc Svetina. 

Franc Svetina: Rad bi predstavniku izvršnega sveta postavil dvoje 
vprašanj. 

M'neva več kot leto dni, ko je naš zbor na eni, mislim decembrski seji 
pretekieca koledarskega leta, obravnaval vprašania delovanja naše javne uprave 
s pcsebn'm poudarkom na vprašanju financiranja javne uprave. 

Zbor je takrat sprejel vrsto podrobno formuliranih sklepov, s katerimi je 
nalož'1 izvršnemu svetu in republiškim upravnim organom vrsto opravil in 
ro~t.9vil dolo'ene roke. Vend-r do danes, vsaj jaz n;sam o tem informiran, niti 
ni informiran predsednik posebnega odbora za vprašanja javne uprave, da bi 
bilo predsedstvu na"ega zbora posredovano kakšno gradivo s tem v zvezi. Zato 
po-tavljrm tole vprašanje: Koliko dela je bilo v tej zvezi — tu m'slim na sklepe 
sprMete na decembrski seji preteklega leta — že opravljanega in kdaj lahko 
pri"ak.ujemo ustrezno poročilo izvršnega sveta o problemih javne imrave? 

In d-ugo vprašanje: Na seji. ko smo razpravljali o proračunu SR Slo-veni'e 
za ?eto' 1987, smo razpravljali tudi o nekaterih problemih v zvez' s financiranjem 
javne uprave. Razprava o preračunu je pokazala, da je način f'nanciranja javna 
uprave verjetno neadekvaten sedanjemu stanju na tem področju. 

Zanima me stališče izvr.'nsga sveta, ali izvršni svet mšni, da zakon o fi- 
nanciranju javne uprave ustreza sedanjemu stanju, ali. pa meni, da ta zakon 
o sredstvih za delo javne uprave ne ustreza več sedanjemu stanju in da je v 
mn^gečem vzrok za takšno neurejenost na tem področju? Hvala lepa! 

20* 
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Predsednik Vera Kolari č: Hvala lepa! Vprašam predstavnika iz- 
vršnega sveta, ali želi takoj odgovoriti? Besedo ima dr. Ernest Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Prvo vprašanje poslanca tovariša Franca Svetine 
je, kakšno pozornost posveča izvršni svet problematiki financiranja naše javne 
uprave in kaj je ukrenil za njeno večjo učinkovitost. 

Delno mu lahko odgovorim že na tej seji, vprašanje pa je, ali bo s tem 
odgovorom zadovoljen. Kolikor ne bo zadovoljen, si pridržujem pravico, da da 
izvršni svet dodaten odgovor na prihodnji seji. 

Kot je znano in kot je bilo tudi v javnosti objavljeno, je izvršni svet ime- 
noval pcsebno komisijo, ki jo vodi njegov podpredsednik, s posebno nalogo, da 
prouči problematiko javne uprave. Pri tem izvršni svet pristopa k problematiki 
javne uprave predvsem iz dveh izhodišč: iz izhodišča njene racionalnosti in 
učinkovitosti pa tudi z vidika njenega financiranja. 

Komisija, lahko rečem, dela in je nekatera konkretna vprašanja že proučila, 
vendar pa moram poudariti, da je to delo dolgotrajno in da je vrsta načelnih 
vprašanj, ki jih bo treba rešiti. Mislim pa, da bo komisija v relativno kratkem 
času predložila Skupščini SR Slovenije prek izvršnega sveta ustrezno gradivo 
za razpravo. 

Ne morem pa seveda sedaj odgovoriti poslancu na vprašanje, kdaj bo gra- 
divo predloženo. 

Franc Svetina: Z odgovorom sem zadovoljen, želim pa dobiti odgo- 
vor na tisto vprašanje, na katerega predstavnik izvršnega sveta ni odgovoril, to 
je, kdaj lahko odbor pričakuje poročilo. Poudaril bi namreč, da nisem tega 
vprašanja postavil zaradi tega, da bi skušal izsiljevati od predsednika izvršnega 
sveta konkretni odgovor s tem, ali se na tem področju sploh kaj dela ali ne. Pre- 
pričan sem, da komisija, ki jo je izvršni svet sestavil v ta namen, intenzivno 
dela na tem področju. Štel sem za potrebno postaviti to vprašanje zaradi tega, 
da je naš zbor informiran o tem, in mislim, da je bila, če se tako izrazim, po- 
manjkljivost ali pa napaka predstavnikov izvršnega sveta, da niso našemu zboru 
pravočasno pojasnili, s kakšnimi problemi se na tem področju srečujejo. 

Z odgovorom sem pa sicer zadovoljen in mislim, da bomo lahko še pred 
sprejetjem proračuna za leto 1968 o tem problemu nadrobneje razpravljali. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Prosim, dr. Ernest Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Glede drugega vprašanja moram reči, da je zelo 
pomembno, saj ima lahko tudi politične posledice. Mislim namreč na vprašanje 
ali po mnenju izvršnega sveta zakon o financiranju javne uprave ustreza ali ne. 
Jasno je, da brez poglobljene razprave izvršnega sveta na tako vprašanje 
ni mogoče odgovoriti. Osebno menim, da je problem financiranja javne 
uprave bistveni del celotne problematike javne uprave, ki se v okviru te ko- 
misije tudi proučuje. Sele rezultati dela te komisije bodo pokazali in tudi 
nakazali stališča izvršnega sveta, kje so potrebne spremembe glede financiranja 
javne uprave, kje pa je položaj tak, da spremembe niso potrebne. Zato bo delo 
komisije izvršnega sveta za proučitev javne uprave dalo odgovor tudi na to 
vprašanje. Več o tem sedaj ne morem reči. 
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Predsednik Vera Kolarič : Hvala lepa tovariš Petrič. Vprašam tova- 
riša poslanca Svetino, če se zadovoljuje z obema odgovoroma ali pa je potrebno, 
da posta vime- izvršnemu svetu še pismeno vprašanje. 

Franc Svetina: Z odgovori se zadovoljuj em, glede odgovora na vpra- 
šanje, na katerega pa predstavnik izvršnega sveta ni odgovoril, pa prosim, da 
ga pošljete izvršnemu svetu. 

Predsednik Vera Kolarič : Hvala lepa! Izvršnemu svetu bom po- 
sredovala vprašanje, tako kot ga je poslanec Svetina tukaj postavil. Hvala lepa! 

Želi še morda kdo postaviti vprašanje. Prosim, besedo ima poslanec Janko 
Sabec. 

Janko Sabec: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci. 
Dovolite, da postavim dve poslanski vprašanji. 

Odkar nimamo več zakona o državni upravi zlasti z razveljavitvijo zakona 
o organizaciji uprave ljudskih odborov v Socialistični republiki Sloveniji, 
je glede organizacij upravnih organov občinskih skupščin precej nejasnosti. 
Ta dva zakona sta vsebovala načela, kako mora biti organizirana državna 
uprava. Posebno pomemben za organizacijo uprave ljudskih odborov je bil 
republiški zakon. Tedaj je bila uprava v vseh ljudskih odborih v Sloveniji več 
ali manj enako organizirana, za enaka opravila so obstojali enaki upravni organi 
na vseh takratnih komunalnih institucijah. Precej zmede glede organizacije 
upravnih organov občinskih skupščin pa je povzročilo' stališče nekaterih insti- 
tucij, ki so forsirale, da mora biti uprava občinskih skupščin organizirana po 
funkcionalnem načelu. Večina občinskih skupščin je že pred leti postavila tako 
organizacijo. Dve in večletne izkušnje dela upravnih organov v takih organiza- 
cijah SO' pokazale, da taka organizacija ne ustreza. Več občinskih skupščin, ki 
so imele organizacijo upravnih organov po funkcionalnem načelu, so le-to spre- 
menile in prešle na staro, po večini resorno obliko-. Nekatere pa so iskale re- 
šitev v kombinaciji med resorno in funkcionalno' upravo. 

Priprave za spremembo organizacije potekajo, kot mi je znano, tudi v 
ostalih občinskih skupščinah. V zadnjem času smo na raznih sejah in posveto- 
vanjih slišali predlog, da naj se v republiških institucijah prouči možnost za 
©stvaritev več ali manj enotne organizacije upravnih organov v vsej republiki 
Sloveniji. 

Drugo vprašanje: odkar razpravljamo o spremembi delovnega časa v zvez- 
nih in republiških organih, se pojavlja med delavci v upravnih organih ob- 
činskih skupščin več vprašanj. Eno od teh je tudi vprašanje enotnega delovnega 
časa v vseh ustanovah in državnih organih. Kar je, po mojem mnenju, treba 
doseči. Osnovna naloga upravnih organov je med drugim, da opravljajo zadeve 
za občane čim bolj prikladno, enostavno' in ceneno. Tako stališče je pred časom 
zavzel tudi naš zbor. S prehodom na novi delovni čas naj bi delavci v upravnih 
organih delali samo pet delovnih dni. Imeli bi prosto soboto. Ali ne bodo s tem 
prizadeti občani in delovne organizacije? 

Poleg vrste drugih vprašanj, na katere je treba odgovoriti, še preden uve- 
ljavimo nov delovni čas, je posebej pomembno, kako naj delajo pri občinski 
skupščini tiste službe, ki morajo biti, glede na nujnost, prisotne tudi ob sobotah. 
Zanima me, kaj je ukrenjeno in kakšno stališče zavzemajo za ureditev teh 
vprašanj pristojni republiški upravni organi in izvršni svet. 
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Predsednik Vera Kolarič: Vprašam predstavnika izvršnega sveta, 
ali želi morda odgovoriti na vprašanja, ki so bila postavljena s strani poslanca 
tovariša Šabca. Prosim, tovariš Prijatelj. 

Marjan Prijatelj: Občinske skupščine so samostojne pri organiza- 
ciji njihove uprave. To je dejansko' povzročilo, da so se te uprave zelo različno 
organizirale, po popolnoma različnih načelih. Mi smo dobili več sugestij od 
občinskih skupščin oziroma njihovih uprav, da nekaj ukrenemo in da se doseže 
neka enotnost, se pravi, da najdemo neke takšne rešitve za občinske uprave, 
ki bi jih občinske skupščine v okviru svoje pristojnosti tudi sprejele. Zato smo 
že zahtevali od občinskih skupščin, da nam predložijo podatke, kako so sedaj 
njihove uprave organizirane. Te podatke že proučujemo. Po drugi strani pa 
tudi občinske skupščine vedo, da se bo formirala posebna komisija prav iz 
vrst občinskih tajnikov oziroma občinskih funkcionarjev in drugih strokovnja- 
kov, ki bo skupaj iskala rešitev za večjo enotnost organizacije občinske uprave. 
Delo je v teku in v bližnji bodočnosti, morda v dveh mesecih, bodo sprejeta 
določena stališča, na podlagi katerih bomo mogli enotneje urediti organizacijo 
občinske uprave. 

Glede funkcionalne in resorne ureditve odgovora ne morem dati, ker so 
mnenja različna. Kot nekateri vztrajajo in hvalijo funkcionalno rešitev, tako 
drugi odstopajo od nje. Celovitejša obravnava vprašanj v zvezi z organizacijo 
občinske uprave bo morala odgovoriti tudi na to vprašanje. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam tovariša poslanca, če se zadovo- 
ljuje z odgovorom? 

Janko Šabec: Z odgovorom glede organizacije uprave občinskih skup- 
ščin, ki ga je dal tovariš predstavnik izvršnega sveta, se strinjam, vendar je 
to dejansko stanje. Jaz postavljam kot vprašanje sistem ne pa stanje, v katerem 
smo z organizacijo uprave. Mislim, da prihaja do nevšečnosti prav zaradi tega, 
ker zadeve niso sistemsko rešene. Tako se nam dogaja, da imamo v eni občini 
tako organizacijo, v drugi občini pa drugačno, moramo pa priznati, da tudi orga- 
nizacija v marsičem vpliva na učinkovitost dela upravnih organov. Vprašanje 
sem zaradi tega postavil z namenom, da se to reši sistemsko. 

Predsednik Vera Kolarič: Tovariš poslanec, če dovoliš, bi te infor- 
mirala, da smo to nalogo vnesli tudi v naš program dela, tako da se bomo v pri- 
hodnjem letu kaj hitro srečali s tem vprašanjem in mislim, da bo naš zbor 
lahko posvetil temu vprašanju vso pozornost. 

Prosim, besedo ima predstavnik izvršnega sveta dr. Ernest Petrič. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke in 
tovariši poslanci! Ne vem, ali je z odgovorom na prvo vprašanje tovariš po- 
slanec zadovoljen? 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam poslanca tovariša Šabca, če je 
zadovoljen z odgovorom, tako kot mu je bil posredovan. 

Janko Šabec: Z odgovorom se le delno' zadovoljujem. 
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Dr. Ernest Petrič: Dovolite mi, da v zvezi z vprašanjem rečem še 
tO', kar je tovarišica predsednica že nakazala. Gre za zelo pomembna sistemska 
vprašanja in je prav, da poslanec na te probleme opozarja. Izvršni svet in tudi 
zbor bosta to morala upoštevati, ta vprašanja proučevati in predvideti ustrezne 
spremembe. Kljub temu pa se mi zdi, da so ta vprašanja po svojem obsegu 
dejansko taka, da je na njih zelo težko dajati odgovore. 

Klar zadeva drugo vprašanje tovariša poslanca v zvezi s problemi ob prene- 
hajanju na nov delovni čas, pa lahko rečem, da je izvršni svet na eni svojih 
preteklih sej o tej problematiki že razpravljal, pred tem pa je o tem razpravljal 
tudi njegov odbor za notranjo politiko in samoupravljanje. Tedaj je bil iz- 
vršni svet mnenja, da je potrebno problem še podrobneje proučiti, zlasti glede 
na vse konsekvence, ki iz tega izhajajo in je v tem smislu zadolžen republiški 
sekretariat za pravosodje in občo upravo, da do prihodnje seje izvršnega sveta 
pripravi ustrezna stališča in gradivo. Če nekoliko povzamem stališče izvršnega 
sveta in morda v tem smislu zadovoljim tovariša poslanca, potem bi lahko rekel 
predvsem tole: 

V načelu je dosedanja razprava v izvršnem svetu nagibala k temu, da se 
preide na nov delovni čas, vendar je izvršni svet z vso resnostjo tudi obravnaval 
vrsto vprašanj, ki ob tem nastajajo, tako da so se precej jasno pokazala tudi 
hotenja, da bi bilo za tak prehod potrebno zagotoviti neko prehodno obdobje. 
Poudarjam, da teh vprašanj nikakor ne smemo omalovaževati, ker ima to lahko 
zelo hude posledice, morda prav v tisti smeri, kjer bi radi dosegli določen pre- 
mik, to je v smeri večje produktivnosti. Vsega tega se izvršni svet dobro za- 
veda in bo o vprašanju novega delovnega časa še razpravljal, tako v pristojnem 
odboru, kot na plenarni seji, kjer bo tudi zavzel svoje stališče. Pri tem bo 
upošteval vse tiste elemente, na katere je opozoril tudi tovariš poslanec. 

Predsednik Vera K o 1 a r i č : Hvala lepa! Vprašam tovariša poslanca, 
ali je zadovoljen z odgovorom, ah pa vztraja, da vprašanje pismeno zastavimo 
izvršnemu svetu, še posebej zaradi tega, ker je predstavnik izvršnega sveta 
povedal, da bo izvršni svet zavzel stališče do tega vprašanja šele na eni izmed 
prihcdnih sej. 

(Janko Šabec: Vsekakor!) Prosim, potem bomo poslali pismeno vprašanje 
tako, kot je bilo zastavljeno. Hvala lepa! 

Prosim, želi še kdo postaviti vprašanje? (Ne javi se nihče.) Ce ni več nobe- 
nega vprašanja, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o ugotovitvah in o predlogu sklepov o urejanju delovnih razmerij. 

Ko smo' na zadnji seji zbora 13. novembra razpravljali o urejanju delovnih 
razmerij v splošnih aktih delovnih organizacij, smo naložili začasnemu odboru 
za samoupravljanje v delovnih organizacijah, da na podlagi ugotovitev iz pred- 
loženega gradiva in razprave na seji zbora pripravi ustrezen dokument, ki naj 
bi služil za bodoče delo pri odpravljanju ugotovljenih slabosti na področju 
urejanja delovnih razmerij. Predlog takega akta, to je ugotovitev iz sklepov 
o urejanju delovnih razmerij, ste že prejeli. O njem je še na današnji seji raz- 
pravljal začasni odbor za samoupravljanje v delovnih organizacijah in prosim 
predsednika odbora, poslanca tovariša Dušana Barbiča, da predlog sklepov še 
ustno obrazloži. 
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Dušan Barbič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
S sklepom zadnje seje našega zbora, ki je med drugim obravnaval tudi nekatera 
vprašanja s področja urejanja delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih 
organizacij, je bilo naloženo začasnemu odboru za samoupravljanje v delovnih 
organizacijah, da povzame zborove ugotovitve in pripravi ustrezne sklepe za 
odpravo pomanjkljivosti na tem področju ter oboje predloži v obliki posebnega 
dokumenta na prihodnji seji našemu zboru. 

Sledeč temu sklepu je začasni odbor predlagal predlog ugotovitev in sklepov 
o urejanju delovnih razmerij, katerega prečiščeno besedilo ste že predhodno 
prejeli in ki je danes predmet obravnave. Pri pripravi predloženega akta je 
začasni odbor sodeloval z vsemi tistimi organi in organizacijami, ki so sodelovale 
tudi pri pripravi gradiva za obravnavo na prejšnji seji zbora. Tako so pri tem 
delu sodelovali predstavniki republiškega sekretariata za delo, inštituta za 
javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani, vrhovnega 
sodišča SR Slovenije, republiškega sveta zveze sindikatov za Slovenijo in go- 
spodarske zbornice SR Slovenije. Predlog akta je obravnavala zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije, poleg tega pa smo ga posredovali tudi 
izvršnemu svetu ter republiškemu gospodarskemu zboru naše skupščine. 

Glede vsebine predloženega akta ne bi rad ponavljal ugotovitev, ki jih 
je predsednica zbora že strnila v celoto neposredno po končani obravnavi o teh 
vprašanjih na prejšnji zborovi seji in predstavljajo dejansko le povzetek te 
razprave. Pri tem želim le opozoriti in ponovno poudariti osnovno misel, ki se 
je izoblikovala v razpravi in ki je v tem, da kljub pomislekom glede ustreznosti 
posameznih določil temeljnega zakona o delovnih razmerjih, zavrača vsa tista 
hotenja, ki bi želela pod firmo izboljšave zakona spremeniti njegova temeljna 
načela o samoupravljanju delovnih ljudi. Mislim, da smo si bili v razpravi 
enotni glede tega, da je revizija temeljnega zakona o delovnih razmerjih po- 
trebna, vendar mora biti to delo sistematično, katerega edini namen mora biti 
le fiksiranje takih pravnih formulacij, ki bodo služile kot osnova in pogoj za 
večji razmah samoupravnega urejanja delovnih razmerij. Tej zahtevi pa ne 
morejo služiti take spremembe in dopolnitve, ki skušajo slediti konkretnim 
težnjam posameznih delovnih organizacij ali skupinam delovnih organizacij. 

To ugotovitev sem namenoma citiral iz predlaganega akta prav zaradi tega, 
ker dejansko vemo za celo vrsto konkretnih predlogov za spremembo posamez- 
nih zakonskih določil, ki pa v bistvu predstavljajo degradiranje temeljnih načel 
družbenega samoupravljanja. 

S predloženimi sklepi si je naš zbor predvsem zadal nalogo', da se bo skupaj 
z drugimi pristojnimi organi zavzel, da se odpravijo nejasnosti in pomanjklji- 
vosti na področju samoupravnega urejanja delovnih razmerij, na katere je zbor 
opozoril. Spričo dejstva, da gre pri urejanju delovnih razmerij za temeljno 
zakonodajo, predlog teh istih sklepov tudi nalaga predsedniku našega zbora, 
da posreduje predložene ugotovitve tudi organizacijsko-političnemu zboru zve- 
zne skupščine skupaj z mnenjem zbora, po katerem je treba vse predloge za 
spremembo in dopolnitev temeljnega zakona o delovnih razmerjih resnično in 
vsestransko proučiti in nato pripraviti enoten predlog za revizijo temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih. 

Posebej zavezujemo naša začasna odbora za samoupravljanje v delovnih 
organizacijah in za upravo, naj se lotita proučitve vprašanj v zvezi z inšpekcijo 
dela pri izvrševanju nadzora nad zakonitostjo urejanja delovnih razmerij, ker 
menimo, da je to vprašanje silno pomembno in da bo morala inšpekcija dela 
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vsaj enkrat odigrati vidnejšo vlogo pri zagotavljanju zakonitosti, urejanja de- 
lovnih razmerij in izvajanju tudi drugih norm, ki zadevajo ta razmerja. 

Končno smo mnenja, da je prav, da republiški sekretariat za delo, kot 
pristojni upravni organ za to področje, v sodelovanju z drugimi organi in orga- 
nizacijami, ki se ukvarjajo s to problematiko, strokovno prouči vse predloge in 
pripombe, ki zadevajo spremembo temeljnega zakona o delovnih razmerjih, da 
jih analizira in tako zbrano gradivo predloži Skupščini SR Slovenije. 

Na tem mestu bi opozoril le na rok, ki ga predlog akta za to delo predvi- 
deva, to je 31. januar 1968. Glede na obsežno in zahtevno delo je morda za 
solidno pripravo gradiva čas nekoliko kratko odmerjen, zaradi česar je bil 
naš začasni odbor za samoupravljanje v delovnih organizacijah na današnji 
seji mnenja, da bi se ta rok podaljšal do 31. marca prihodnjega leta. 

Prav tako je bil odbor na današnji seji mnenja, da se na tretji strani po- 
pravi, glede na poslane pripombe gospodarske zbornice SR Slovenije, zadnja 
alinea ugotovitev, ki se spremenjena glasi: »da naj gospodarska zbornica, po- 
slovna združenja in druga združenja delovnih organizacij tudi v bodoče sistema- 
tično obravnavajo urejanje medsebojnih odnosov v delovnih organizacijah in 
podvzemajo ukrepe, da se prouče in analizirajo večkrat o-porekana določila za- 
kona, zlasti na področju kmetijstva, gozdarstva in prometa.« 

Odbor sam'predlaga spremembo zadnje besede v prvem sklepu, in sicer, 
da se nadomesti beseda »odpravijo« z besedo »odpravljajo«. Ta sprememba je 
potrebna glede na dejstvo-, da pomanjkljivost ni mogoče takoj odpraviti, tem- 
več bo potrebno pripraviti program za odpravljanje pomanjkljivosti. 

V teh nekaj besedah sem želel nakazati le osnovne smernice, ki so nas 
vodile pri pripravi predloženega dokumenta, na vas, tovarišice in tovariši po- 
slanci pa ostane, da o njem razpravljate in odločate. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa! Predlog sklepov je obravna- 
vala tudi zakonodajno-pravna komisija. Pismenega poročila nam ta komisija 
ni poslala. Prosim za ustno obrazložitev. Besedo ima poslanec tovariš Marjan 
Jenko. 

Marjan Jenko-: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši po- 
slanci! Ker me je tovarišica predsednik pozvala, da dam ustno poročilo, mi 
dovolite, da prav na kratko povzamem mnenje zakonodajno-pravne komisije. 

Zakonodajno-pravna komisija je razpravljala o prečiščenem besedilu ugo- 
tovitev in sklepov o urejanju delovnih razmerij. K besedilu predloženega pre- 
čiščenega predloga akta zakonodajna komisija ni imela pripomb. Ugotovila je, 
da so sklepi in ugotovitve v skladu z ustavo in našim pravnim sistemom, ki 
ureja področje delovnih razmerij. Komisija je mnenja, da se predložene ugo- 
tovitve in sklepi v takem, besedilu sprejmejo- in objavijo v Uradnem listu SR 
Slovenije. 

Dopolnila in spremembe, ki jih je pravkar dal tovariš Barbič k ugotovitvam 
in sklepo-m pa sprejemam kot predstavnik zakonodajno-pravne komisije. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala! Vprašam predstavnika izvršnega 
sveta, če želi moda besedo? (Ne.) 

Začenjam razpravo. Se želi morda kdo priglasiti k razpravi? (Nihče.) Če 
ne, zaključujem razpravo in dajem predlog ugotovitev in sklepov o urejanju 
delovnih razmerij na glasovanje s pripombami in dopolnitvami, ki jih je pred- 
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lagal začasni odbor za samoupravljanje v delovnih organizacijah in sicer, da se 
dopolni in popravi zadnja alinea na 3. strani tako kot je bilo predlagano, da se 
popravi sklep v točki 1. tako, da se zamenja zadnja beseda »odpravi« z »od- 
pravljajo*« in da se v četrti točki sklepov rok za predložitev poročila podaljša 
do 31. marca 1968. 

Kdor je za ta predlog ugotovitev in sklepov o urejanju delovnih razmerij, 
naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) 
Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog ugotovitev in skle- 
pov o* urejanju delovnih razmerih soglasno sprejel. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o> predlogu zakona o spremebah in dopolnitvah zakona o proračunu 
SR Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil Rika Jermana, republiškega sekretarja za fi- 
nance. Ali želi predstavnik izvršnega sveta zakonski predlog še ustno obrazlo- 
žiti. (Ne.) Hvala. 

Zakonski predlog je obravnaval začasni odbor za proračunski sistem in 
finance, katerega pismeno poročilo ste že prejeli. Odbor je za svojega poroče- 
valca določil poslanca Ivana. Krajnčiča. Ali želi morda besedo. (Ne.) Hvala. 

Zakonski predlog je prav tako obravnavala zakonodajno-pravna komisija. 
Tudi poročilo te komsije ste že prejeli. Zeli morda njen predstavnik besedo? 
(Ne.) Hvala lepa! 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? Prosim, besedo ima tovariš po- 
slanec Mirko Žlender. 

Mirko Zlender: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke in to- 
variši poslanci! Glasoval bom za amandma, vendar sem se kljub temu oglasil 
k besedi, ker bi nekatere stvari rad povedal. 

Ko smo v lanskem letu obravnavali proračun za leto 1967 v tem zboru, smo 
postavili določena načela, na katerih naj bi temeljila celotna proračunska po- 
litika za leto 1967. V predloženem rebalansu se je od sprejetih načel odstopalo. 
Navedeni so sicer razlogi, zakaj se odstopa, vendar menim, če se proračunska 
politika določi v skupščini, bi verjetno bilo prav, da proračunski potrošniki to 
politiko spoštujejo' in med letom ne postavljajo novih zahtev. Konkretno bi se 
ustavil samo ob postavki »dejavnost družbeno-političnih organizacij«, kjer gre 
sicer za malenkosten izdatek in ne za pomemben finančni učinek, kolikor za 
kršitev načela. Takrat je bilo zastopano stališče, da naj bi se v proračunski 
politiki počasi izločili posamezni koristniki, oziroma da bi se nekatere dejavnosti 
vezale na druge koristnike, ki imajo neposredno korist od dejavnosti posameznih 
organizacij. Spričo tega stališča je takrat skupščina zavzela tudi stališče glede 
financiranja posameznih organizacij, ki niso dobile mesta v proračunu, danes 
pa jih z rebalansom zopet vidimo, kot koristnike proračunskih sredstev. Po- 
navljam, da nisem proti rebalansu, samo prosil bi, da naj predlagatelj, Č3 že 
sprejme neke* politiko tako izvršnega sveta kot skupščine pri tem dosledno 
vztraja in disciplinira vse proračunske potrošnike, ne pa da kreirajo proračun- 
sko politiko potrošniki sami. 

Mogoče še kratko pripombo k poročilu, ki ga je dal začasni odbor za pro- 
računski sistem in finance. Poročilo zajema tisti del obrazložitve zelo na široko, 
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ko prikazuje dotok proračunskih sredstev. Tovariš Krajnčič je kot poročevalec 
odbora rekel, da poročilo dejansko zajema vse ugotovitve odbora. Mogoče sem 
nekoliko zloben, ko pravim, da so te ugotovitve odbora povedane v sedmih 
nedoločnikih, ko se govori o sredstvih za posebne namene, da se jih uporablja 
le toliko, kolikor jih je nujno potrebno za nekatere nove zadeve in podobno. 
Taka formulacija poročila nam dejansko nič ne pove. 

Predsednik Vera Kolar i č: Hvala. Zeli še kdo besedo? (Ne javi se 
nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje. Kdor je za 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu SR Slovenije 
(republiškem preračunu) za leto 1967, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev 
dvigne roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Dva poslanca.) 
Hvala. 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o preračunu SR Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1967. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu zakona o spremembah zakona o prenesu obveznosti 
okrajev. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora, ki je za svojega poročevalca do- 
ločil Mirana Cvenka, podpredsednika tega odbora. Ali želi predstavnik odbora 
dati še ustno poročilo? (Ne želi.) Hvala lepa. Zeli morda besedo republiški 
sekretar za finance? (Ne želi.) 

Zakonski predlog je obravnaval začasni odbor za proračunski sistem in 
finance, katerega pismeno poročilo ste že prejeli. Odbor je za svojega poroče- 
valca določil Ivana Krajnčiča. Zeli morda besedo? (Ne želi.) Hvala. Zakonski 
predlog je prav tako obravnavala zakonodajno-pravna komisija. Tudi poročilo 
te komisije ste že prejeli. Zeli morda predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) 
Hvala. 

Pričenjam razpravo. Zeli morda kdo besedo? Izgleda, da ne želi nihče raz- 
pravljati, zato prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona o spremembi 
zakona o prenosu obveznosti okrajev, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 
Hvala lepa. 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
zakona o spremembah zakona o prenesu obveznosti okrajev. 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu okvirnega programa organizacijsko-političnega zbora. 

Ker želim spregovoriti kot uvod v razpravo nekaj besed v zvezi s pripra- 
vami okvirnega programa dela našega zbora, prosim podpredsednika zbora, 
da ta čas vodi sejo. 

Tovarišice in tovariši poslanci. Predlog programa dela zbora smo pričeli 
v našem zboru pripravljati že takoj po zadnjih volitvah. Pri pripravi programa 
smo izhajali s stališča, da mora program dela vsebovati vsa tista vprašanja, 
ki se na področju dela organizacij sko-političnega zbora pojavljajo kot neurejena, 
neustrezno urejena, problematična in na katera so opozorili poslanci, občinske 
skupščine, republiški organi, družbeno-politične in druge organizacije. 
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Ta vprašanja so predmet pogostih razprav na raznih sestankih, simpozijih 
ali pa tudi v dnevnem tisku. Prav tako se je pri pripravi programa dela izhajalo 
s stališča, da se naj zagotovi kontinuiteto v delu zbora. Zbor je že v prejšnjih 
mandatnih dobah obravnaval številna vprašanja s področja družbeno-političnega 
sistema, kot npr. naloge v zvezi s pripravo statutov občin, okrajev in mest, 
krajevnih skupnosti in delovnih organizacij, nekatere naloge za izboljšanje 
dela občinske uprave, problematiko inšpekcijskih služb, problematiko služb 
pravne pomoči, aktualne probleme poravnalnih svetov, sistem samoupravljanja, 
formiranje in delitev dohodka v državnih organih, problematiko medobčinskega 
sodelovanja, obveščanje občanov o delu predstavniških teles, njihovih organov 
in organov družbenega samoupravljanja, problematiko obrtne in servisne dejav- 
nosti, oblikovanje krajevnih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji, orga- 
nizacijo statistike in njenih problemih, nekatere družbeno-negativne pojave, 
prometno varnost v Socialistični republiki Slovenije, varstvo pred elementar- 
nimi in drugimi hudimi nesrečami, urejanje delovnih razmerij v splošnih aktih 
delovnih organizacij, komunalno dejavnost, osnovna načela in smernice za 
družbeno-gospodarski razvoj Slovenije v razdobju do leta 1970 in družbeni plan 
razvoja Slovenije v letu 1966—1970, predloge za rešitev nekaterih vprašanj 
vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladine, nekatera aktualna vprašanja 
milice v Sloveniji, nekatera aktualna vprašanja pravosodja in še druga vpra- 
šanja. 

Organizacijsko-politični zbor je z navedenimi obravnavami včasih le nakazal 
problematiko določenega področja in možne rešitve, ali pa je dal spodbudo za 
globljo proučitev obravnavanih vprašanj. Tako delo zbora je služilo tudi za 
izhodišče pri pripravi osnutka programa dela zbora. O njem je razpravljal 
odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov že v juniju mesecu, ga 
dopolnil in sklenil, da se že prvi osnutek programa pošlje vsem občinskim 
skupščinam skupaj s povzetkom dotedanjega zborovega dela in s prošnjo, da 
občinske skupščine sporočijo svoja mnenja, pripombe in predloge. Skupščinam 
občin smo priporočili, da naj o programu dela zbora razpravljajo njihova telesa 
ter druge zainteresirane delovne in družbene organizacije. 

Osnutek programa je bil poslan tudi vsem poslancem, poleg tega pa smo 
na posebnih sestankih, v okviru posameznih regij, razpravljali s področnimi 
poslanci, predstavniki občinskih skupščin in družbeno-političnih organizacij. 
Prav na teh sestankih smo zvedeli za najaktualnejše probleme, ki jih mora 
naš zbor obravnavati v naslednjem obdobju. 

Program dela zbora je usklajen tudi s programom dela odbora za samo- 
upravljanje in notranjo politiko izvršnega sveta in programom dela posebne 
komisije izvršnega sveta za proučitev uprave z namenom, da dosežemo enotno 
porazdelitev nalog na posamezne nosilce in vsebinsko jasnost, katerim naj 
raziskava služi. 

Že ob nastajanju programa, kar sovpada s pripravami za izdelavo pro- 
gramske osnove za delo Skupščine SR Slovenije, je bilo usklajeno vse delo 
med posameznimi zbori Skupščine SR Slovenije. 

Program našega zbora je zato usklajen s programom republiškega zbora 
in ostalih zborov naše skupščine. Tu moram poudariti, da ne gre za golo for- 
malno ali terminsko uskladitev, temveč gre za vsebinsko -uskladitev v tem 
smislu, da so točno opredeljene naloge, pristojnosti posameznih zborov in 
odborov v naši skupščini, ki bodo obravnavali posamezna vprašanja, oziroma 
področja, zbirali problematiko, jo proučevali, konsultirali vse zainteresirane 
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faktorje ter tako obdelano gradivo predložili v obravnavo zboru. Zaradi take 
povezave bo o nekaterih vprašanjih, ki so že sedaj vnesena v naš program, 
razpravljalo^ celo več zborov, tako so npr. vsi zbori zainteresirani na vprašanju 
urejanja delovnih razmerij, vsak seveda za svoje področje, ali na vprašanjih 
sistema planiranja in nekaterih drugih vprašanjih. 

Pri sestavi programa nas je vodila delno že ustaljena metoda dela zbora, 
da je najboljše sodelovanje razgovor za skupno mizo. Tako sodelovanje v 
neposrednih razgovorih o določenih vprašanjih nedvomno zagotavlja, da se 
izluščijo problemi, ki se v neposredni praksi najčešće pojavljajo kot skupni 
problemi večine občin. Tak način sodelovanja so občine sprejele kot najprimer- 
nejšo- obliko izmenjave mnenj, medtem ko pismeno anketiranje glede posa- 
meznih vprašanj ni vedno dalo zaželenih rezultatov. Cestokrat odgovorov sploh 
ni bilo, če pa smo jih dobili, pa so predstavljali mnenje posameznih predstavni- 
kov občinskih skupščin ali strokovnjakov občinskih uprav. Zato se bo treba 
tudi v bodočem delu zbora zavzemati za kar najtesnejše sodelovanje z občinskimi 
skupščinami, tako pri sestavljanju programa zborovega dela, kot pri obravna- 
vanju zakonskih in drugih predpisov ter vseh ostalih zadev z zborovega pod- 
ročja.. Nesporno lahko ugotovimo1, da so občinske skupščine nepogrešljiv element 
pri z borovem delu, saj je reševanje vprašanj v okviru zbora tudi reševanje 
njenih problemov. 

Pri pripravi programa smo izhajali tudi iz programske osnove za delo Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je zajela najznačilnejše pojave v Sloveniji ter nakazala 
pogoje in možnosti za njihovo reševanje. Programska osnova obsega tako naloge, 
ki jih bo treba prvenstveno rešiti v prihodnjem letu, kot tudi mnoge naloge, 
ki zahtevajo za svojo rešitev daljše razdobje. Pri uresničevanju nalog, ki izha- 
jajo iz programske osnove, bomo morali upoštevati prioriteto posameznih vpra- 
šanj. Prav zato sta iz predlaganega programa razvidni dve vrsti nalog; take ki 
terjajo hitre rešitve in druge, ki so take narave, da jih ni moč pripraviti v 
krajšem roku, ker bo njihovo razreševanje zahtevalo sodelovanje posameznih 
znanstvenih in strokovnih institucij, kot tudi družbeno-političnih organizacij. 
Naj navedem samo' nekatere: sprememba ustave, volilnega sistema, sistema 
financiranja družbeno-političnih skupnosti, družbenega usmerjanja, upravlja- 
nja v delovnih organizacijah posebnega pomena in nekaterih drugih. 

Spremenjeni odnosi med republiko in federacijo oziroma med republiško 
in zvezno skupščino, postavljajo pred Skupščino SR Slovenije, oziroma njene 
zbore izredno zahtevno nalogo, in sicer, da obravnava vse predloge zveznih 
aktov, ki jih ima v razpravi zvezna skupščina. V našem programu se ta nova 
vloga odraža v nekaterih nalogah, kjer pa zbor ne bo- samo več ali manj pasiven 
zaznamovalec predlogov, temveč se bo aktivno vključil v vseh fazah priprav- 
ljanja in sprejemanja zveznik aktov, tako na primer pri urejanju carinske 
službe, pravosodnega sistema, financiranja družbeno-političnih skupnosti, siste- 
ma planiranja in drugih. V nekaterih primerih bo celo zbor skušal inicirati 
razprave v zvezni skupščini in pripravo predlogov za izdajo zakonov, kot npr. 
glede nekaterih zakonov o sodnih postopikh, o odvetništvu in pravni pomoči idr. 

Pri sestavi programa smo izhajali iz nekoliko spremenjenega stališča glede 
pripravljanja gradiva o posameznih vprašanjih. Do sedaj so, z redkimi izjemami, 
gradiva pripravljali republiški upravni organi in nekateri drugi državni organi. 
Za bodoče menimo, da se mora zbor pri obravnavanju pomembnejših vprašanj 
posluževati tudi znanstvenih dognanj, uporabiti že izdelane raziskave, analize 
in izsledke in jih za razpravo v zboru ustrezno prirediti. Prav pri zadnji 
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obravnavi o urejanju delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih organizacij 
smo koristno uporabili gradivo inštituta za javno upravo in delovna razmerja, 
vrhovnega sodišča SR Slovenije in zveze sindikatov. Seveda pa bomo morali 
pri obravnavi nekaterih nalog zaorati ledino in jih s temelja proučiti. Taka 
naloga bo nedvomno funkcija delovnih organizacij posebnega družbenega 
pomena. 

Za izpolnitev nalog, ki so navedene v programu dela našega zbora, je po- 
membno vprašanje metcde dela zbora in njegovih teles, kar je urejeno v 
poslovniku paše skupščine, katerega smo prav danes sprejeli. 

Poslovnik je dejansko tisti akt, ki navaja in opredeljuje metode dela skup- 
ščine oziroma zborov. Tu so opredeljena razmerja skupščinskih teles do repu- 
bliških upravnih organov, sodelovanje skupščine z občinskimi skupščinami, 
sodelovanje z družbeno-političnimi organizacijami, sodelovanje s samouprav- 
nimi skupnostmi in z delovnimi in drugimi organizacijami, opredeljena pa so 
tudi razmerja do sodstva, ustavnega, rednega in gospodarskega, do javnega 
tožilstva in javnega pravobranilstva. To SO' relacije, ki jih bo moral naš zbor 
ob reševanju kateregakoli vprašanja upoštevati. Dosedanje izkušnje v delu 
crganizacijsko-pc-litičnega zbora kažejo na dejstvo, ki ga je pri sprejemu in 
realizaciji programa treba upoštevati, in sicer, da za področje dela organizacij- 
sko-političnega zbora ni povsem adekvatnih upravnih organov, ki bi spremljali 
drulbeni razvoj določenega področja in zboru sporočili vprašanja, ki zahtevajo 
razpravo ter pripravljali ustrezna gradiva in predlagali sprejem potrebnih ukre- 
pov; da je organizacijsko-politični zbor predstavnik delovnih ljudi iz vseh 
področij in ss zato njegova dejavnost razlikuje cd ostalih zborov delovnih 
skupnosti; da je ob vprašanjih nadaljnje graditve družbeno-političnega sistema 
nujno potrebno sodelovanje republiškega zbora in njegovih odborov, zaradi 
česar je potrebno usklajevanje programov dela; da področje dela organizacij sko- 
političnega zbora zahteva tudi sodelovanje z ostalimi zbori delovnih skupnosti 
skupščine in nenehna posvetovanja, konzultacije ali druge oblike sodelovanja 
z občinami, zainteresiranimi delovnimi organizacijami in institucijami, družbeno- 
političnimi organizacijami pa tudi s posamezniki. 

Vse to pa zahteva čim širio angažiranost vseh poslancev, kar omogoča 
poslovnik, ki smo ga danes sprejeli. Tako bomo razbremenili sedanji stalni 
odbor in ustanovili namesto začasnih odborov stalne odbore za posamezna 
področja zborovega dela, v delovanje katerih bomo lahko vključili vse poslance 
našega zbora. Nedvomno je dejstvo, da bo program uresničen le takrat, če 
bodo pri delu sodelovali vsi poslanci, ki bodo pobudniki posameznih razprav v 
delovnih organizaojah in drugih skupnostih delovnih ljudi. Postati morajo 
iniciatorji posameznih obravnav, v katerih se bodo razčistila medsebojna na- 
sprotja, ki pri razvoju naših samoupravnih odnosov nujno nastajajo. Le tako 
bomo zagotovili, da bo delovni človek pcstal resnični nosilec in ustvarjalec 
vseh odnosov druibs, v kateri živi. 

Razviti bo potrebno širše sodelovanje, kot pri ostalih zborih delovnih skup- 
nosti, z družbeno-političnimi skupnostmi, delovnimi in drugimi organizacijami, 
upravnimi organi, zavodi in sluibami ter samoupravnimi skupnostmi, ne glede 
na področje (gospodarstvo, kultura, presveta, zdravstvo in socialno varstvo), 
ker to zahteva obravnavanje in odločanje o vprašanjih družbeno-političnega 
s'stema. Nimam namena posebej razlagati okvirnega programa dela našega 
zbo"a, ker je to bilo storjeno že v samem predlogu. Opozorim naj le, da gre za 
razčiščevanje oziroma nadaljnje razvijanje tistih odnosov, na katere sta opozorili 
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vi poslanci, občinske skupščine in druge institucije, ki so bile o programu 
konzultirane. 

Kot je razvidno iz predloženega pro-grama, je prvenstvena pozorncst posve- 
čena nadaljnjemu izgrajevanju komunalnega sistema. Mimo tega pa se mi zdi 
potrebno, da opozorim na nalogo, ki je v uvodu sicer nakazana, ni pa v programu 
posebej opredeljena. Gre za razreševanje odnosov, ki nastajajo med republiko 
in federacijo, zlasti glede na ustavne spremembe in spremembe v volilnem 
sistemu. Fomembnost tega vprašanja zahteva, da je udeležba naše skupščine 
pri oblikovanju zakonodajne politike zveze obširnejša in bolj sistematična. Z 
ene strani gre tu za zavestno izvajanje že obstoječih ustavnih določil in za 
doslednejšo razdelitev zakonodajnih pristojnosti med zvezo in republiko, na 
drugi strani pa gre za razmejitev, oziroma oceno vpliva obstoječe zakonodaje, 
tako zvezne kot republiške nasproti občinam kot temeljnim družbeno-političnim 
skupnostim. Iz razprav, ki so tekle ob sprejemanju ustavnih amandmajev, pa 
ostaja tudi obveznost, da obravnavamo številne predloge in iniciative, ki so 
bile takrat dane, da zagotovimo njihovo vsestransko proučitev, ter da delo ko- 
ordiniramo skupaj s programi zveze, ki tudi to nalcgo opravljajo. Menim, da 
je glede tega treba naš program izpopolniti in zato predlagam, da se v našem 
programu izraziteje postavi razreševanje teh odnooov in delo v zvezi z ustav- 
nimi spremembami in spremembami volilnega sistema. Menim, da bo tako 
dopolnjen program koristno služil zboru pri njegovem delu v prihodnjem 
obdobju. 

Na koncu bi želela poudariti, da sprejemamo le okvirni program dela na lega 
zbora, ki nas sicer obvezuje k izpolnjevanju zastavljenih nalog, s tem pa seveda 
ni rečeno, da se ne bodo pri našem delu pojavila že nova vprašanja, ki bodo 
terjala hitre rešitve, kajti dinamika našega družbenc-političnega sistema in 
njegovo izgrajevanje zahteva našo stalno angažiranost. Hvala lepa. 

Podpredsednik Brane Vipotnik: Zahvaljujem se tovarišici pred:ed- 
sednici za dano obrazložitev in ji predajam nadaljnje vodstvo seje. 

Predsednik Vera Kolarič: Pričenjam razpravo o predlogu okvirnega 
programa dela našega zbora. Želi kdo besedo? Prosim, tovariš Ivan Krajnčič. 

Ivan Krajnčič: Tovarišica predsednica, tovarišice in tovariši poslanci! 
Naš progrem je sicer dovolj obsežen, vendar predlagam, da bi v poglavju »Ko- 
rr.una'ni sistem« dodali kot 8. točko obravnavo odnosov med občino in republiko, 
kot organizirano družbeno in politično skupnostjo. Menim, da se v naši družbeni 
praksi, ob sodelovanju občin, pojavlja tudi republika kot širša interesna skup- 
nost, z'i.asti na področju družbenih služb. Proučiti bi bilo treba potrebo po 
nadaljnjem razvoju skupnih samoupravnih organov v republiki, ki naj bi imeli 
do občin predvsem usklajevalno in regulativno vlogo. Proučevanje organizacij- 
skih in političnih vprašanj v tej smeri bi bilo v skladu z našim družbeno- 
političnim konceptom razvijanja tudi republike, kot moderno organizirane 
nacionalne in politične skupnosti. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Želi še kdo besedo? (Ne javi 
se nihče.) Ce ne, zaključujem razpravo in dajem predlog okvirnega programa 
dela organizacijsko-političnega zbora na glasovanje, s predlogom, ki ga je dal 
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poslanec tovariš Krajnčič. Mislim, da se bomo vsi strinjali, da tudi to temo 
vključimo v naš program dela. 

Prosim, kdor je za predloženi program z omenjeno dopolnitvijo, naj prosim 
dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se 
je kdo vzdržal? (Nihče.) Hvala. 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog okvirnega programa 
dela organizacijsko-političnega zbora soglasno sprejel. 

S tem je dnevni red današnje seje izčrpan. Zaključujem sejo in se vam 
prav lepo zahvaljujem za udeležbo. 

(Seja je bila zaključena ob 13.30.) 
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46. seja 

(27. decembra 1967) 

Predsedovala: Vera Kolari č , 
predsednik organizacijsko-političnega zbora 

Začetek seje ob 9.05. 

Predsednik Vera Kolari č : Tovarišice in tovariši poslanci. Pričenjam 
46. sejo organizacijsko-političnega zbora Skupščine Socialistične republike 
Slovenije. 

Svojo odsotnost so opravičili poslanci: Vida Rudolf, Evgen Golja, Vida 
Tomšič, Jože Kert in Jože Tanko. Ker je večina poslancev navzočih, ugotavljam, 
da je zbor sklepčen. 

Obveščena sem, da kot predstavniki izvršnega sveta prisostvujejo seji: 
Viktor Repič in Zora Tomič, kot člana izvršnega sveta, Marijan Prijatelj, 
pomočnik republiškega sekretarja za pravosodje in občo upravo in Dragica 
Dekleva, namestnik republiškega sekretarja za finance. 

Za današnjo sejo predlagam tale dnevni red: 
1. odobritev zapisnika 45. seje zbora; 
2. poslanska vprašanja; 
3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o pravicah funkcionarjev in 

drugih delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni v organih federacije; 
4. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o začasnem financiranju repu- 

bliških potreb v prvem trimesečju 1968; 
5. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za 

financiranje preureditve bolnišničnega objekta v Crni za zavod za uposablja- 
nje mladine v Crni na Koroškem; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o dopolnitvi zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji in 

7. obravnava in sklepanje o predlogu sklepa o izvolitvi predsednika in 
članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanje mednarodnih odnosov. 

S tem predlogom razširjam predlog dnevnega reda, ki vam je bil dostavljen 
s sklicem glede 6. in 7. točke dnevnega reda, o čemer sem vas obvestila tudi 
s posebnim pismom. Ali ima kdo kakšen drug predlog? Morda kakšen spre- 
minjevalni ali dopolnilni predlog? (Ne.) Ce ne, menim, da se z dopolnjenim 
predlogom dnevnega reda strinjate in da je ta sprejet. 

Poslance prosim, da se prijavijo k razpravi z listki, ki so razdeljeni na 
mizah, lahko pa seveda tudi naknadno brez prijavnice. 

21 



322 Organizacij sko-politični zbor 

Prehajamo na 1. točko dnevnega reda, to je na odobritev za- 
pisnika 45. seje zbora. Zeli morda kdo predlagati kakšne spremembe ali dopol- 
nitve k zapisniku? (Ne.) Ker ni nobenih predlogov, ugotavljam, da je zapisnik 
45. seje zbora sprejet. 

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

Na zadnji seji je poslanec Janez Hočevar postavil izvršnemu svetu vpra- 
šanje v zvezi s poenostavitvijo zapletenega administrativnega poslovanja kra- 
jevnih skupnosti. Odgovor sem poslancu Janezu Hočevarju pismeno posre- 
dovala. Vprašam tovariša poslanca, če se z odgovorom strinja? 

Janez Hočevar: Tovarišica predsednica, tovariši poslanci. Z odgo- 
vorom na moje vprašanje, ki ga je v imenu izvršnega sveta dal tovariš Prijatelj, 
se ne morem povsem zadovoljiti. Iz odgovora namreč izhaja, da ni potrebno 
menjati predpisov, ki se nanašajo na finančno in administrativno poslovanje 
krajevnih skupnosti. Naš zbor je o tej problematiki pred časom že razpravljal. 
Številni poslanci so takrat ugotavljali, da stanje ni zadovoljivo, saj so krajevne 
skupnosti in njihovi predsedniki silno obremenjeni, kadarkoli začno z neko 
akcijo, denimo z gradnjo družbenih centrov, z gradnjo vodovodov ipd., prav 
zaradi predpisov družbenega knjigovodstva. 

Glede na to, da bo naš zbor še razpravljal o problematiki krajevnih skup- 
nosti, predlagam odboru, ki bo proučeval celotno to področje, da še posebej 
prouči vprašanja administrativnega in finančnega poslovanja krajevnih skup- 
nosti. Mislim, da bo naš odbor lahko navezal stike s številnimi predsedniki 
krajevnih skupnosti, ki bodo lahko zelo plastično prikazali težave, ki jih imajo 
pri svojem delu zaradi zapletenega finančnega poslovanja. 

Spričo tega izjavljam, da sem z odgovorom zaenkrat zadovoljen. Jasno 
mi je namreč, da ni nikakršne iniciative za poenostavitev teh predpisov s 
strani republiške uprave. Mislim pa, da bo razprava v našem zboru, ko bomo 
govorili o krajevnih skupnostih, dala dovolj gradiva za predlog konkretnih 
sprememb obstoječih predpisov. Hvala. 

Predsednik Vera Kolarič: Pcslanec Franc Svetina je na zadnji seji 
zbora postavil dve poslanski vprašanji. Na prvo vprašanje je dobil odgovor 
že na zadnji seji zbora, drugo vprašanje pa smo posredovali izvršnemu svetu. 
Vprašanje ste prejeli skupaj s sklicem za to sejo zbora. Prosim predstavnika 
izvršnega sveta tovariša dr. Ernesta Petriča, da odgovori na to vprašanje. 

Dr. Ernest Petrič: Tovarišica predsednica, tovarišice poslanke, tova- 
riši poslanci! Glede na to, da gre za komisijo izvršnega sveta in pa glede na 
to, da smo že na zadnji seji odgovarjali na to vprašanje, sem dolžan tovarišu 
Svetini odgovor samo glede roka, v katerem bo izvršni svet predložil gradivo 
o reorganizaciji uprave. 

Izvršni svet je imenoval svojo komisijo 1. junija letos. Vodi jo njegov 
podpredsednik, kar kaže na to, kolikšen poudarek daje izvršni svet tej pro- 
blematiki. Komisija je imela doslej 7 sej, na katerih je proučevala vrsto vpra- 
šanj. Mimogrede bi v tej zvezi navedel, da je zvezna komisija za proučevanje 
podobne problematike delala dve leti, pa vendarle ni dala zadovoljivih rezul- 
tatov. Podobno se ukvarja s temi vprašanji tudi komisija za proučevanje 
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ustrezne problematike sabora SR Hrvatske že več let. No, to nikakor ne pomeni, 
da namerava tudi naša komisija delati več let in šele potem pokazati neke 
rezultate. Problematika, s katero se komisija ukvarja, je, kot je bilo rečeno, 
že na prejšnji seji, kompleksna in glede nekaterih problemov tudi izredno pere- 
ča, kar zahteva konkretno akcijo in nekatere konkretne ukrepe. 

Komisija je najprej ugotovila dejstvo, da se doslej nihče ni sistematično 
in poglobljeno' ukvarjal s proučevanjem teh vprašanj. Z njimi se ni na ustrezen 
način ukvarjal niti inštitut za javno upravo, ki je reševal predvsem teoretična 
vprašanja, niti ni sistematično teh vprašanj funkcioniranja in temu ustrezne 
reorganizacije javne uprave proučevala in spremljala strokovna služba. Komisija 
si je kot izhodišče za svoje delo postavila načelo, da ne gre za neko reorgani- 
zacije' uprave zaradi potrebe po reorganizaciji, temveč predstavljajo osnovno 
izhodišče naloge in funkcioniranje uprave. Komisija skuša proučiti, katere so na- 
loge uprave in katere funkcije naj ima, in temu primerno ugotovi, ali obstoječa 
organizacija ustreza in kje jo je treba prilagoditi funkcijam in nalogam uprave. 

Komisija je pr;šla deslej v glavnem do dvoje vrst zaključkov. Na eni strani 
je ugotovila vrsto vprašanj, ki zahtevajo ukrepe in katere je mogoče že v 
kratkem konkretno urejati predvsem z vidika poenostavitve in pocenitve 
funkcioniranja naše uprave, po drugi strani pa se je odprla vrsta vprašanj, 
ki zahtevajo poglobljeno proučitev, ker gre za bistvena sistemska vprašanja, 
ki zahtevajo globok premislek in tudi ustrezno spremembo nekaterih naših 
normativnih aktov. Komisija bo svoje prvo poročilo, ki bo vsebovalo zaključke 
teh dveh izhodišč, se pravi vprašanja, kjer so neki konkretni ukrepi že možni 
in nujni in pa probleme, ki jih je treba že poglobljeno proučiti, predložila 
izvršnemu svetu do 15. 1. prihodnjega leta. 

Izvršni svet bo o porečilu razpravljal in ga tudi predložil, v obravnavo 
skupščini. 

Ne bi želel z ničemer prejudicirati ocene tega poročila s strani izvršnega 
sveta, esebno pa menim, da bo poročilo zaslužilo tudi pozornost tega zbora, 
da bo o njem razpravljal. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam tovariša poslanca ali 
se zadovoljuje z odgovorom? (Se strinja.) Hvala. 

Poslanec Janko Šabec je prav tako na zadnji seji postavil dve poslanski 
vprašanji. Obe poslanski vprašanji sta bili posredovani izvršnemu svetu. Prosim 
tovariša Marjana Prijatelja, pomočnika republiškega sekretarja za pravosodje 
in občo upravo, da v imenu izvršnega sveta odgovori na obe vprašanji. 

Marjan Prijatelj: Tovarišica predsednik, tovarišioe in tovariši po- 
slanci. Na vprašanje poslanca Janka Šabca dajem dopolnilno informacijo'. Vpra- 
šanje se je glasilo, ali se proučuje možnost, da se izdelajo kriteriji za enotnejšo 
organizacijo občinskih upravnih organov v SR Sloveniji. 

Poslanec se v vprašanju sklicuje predvsem na prejšnji zvezni zakon v 
državni upravi in republiški zakon o organizaciji uprave ljudskih odborov, ki 
sta vsaj načelno zagotavljala organizacijsko enotnost skupščinske uprave. Glede 
tega je treba opozoriti na to', da je prav v tem ena bistvenih ustavnih spre- 
memb na področju državne uprave. Ta je bila prej funkcionalno in organizacij- 
sko enotna, nova ustava pa je zadržala njeno funkcionalno enotnost pri uprav- 
nih organih vseh družbeno-političnih skupnostih, ki opravljajo' načeloma enake 
funkcije, na drugi strani pa je odpravila organizacijsko enotnost. Skupščina 
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vsake družbeno-politične skupnosti popolnoma samostojno ustanavlja svoje 
upravne organe in določa delovno področje, pa zato ni misliti, da bi bilo 
mogoče z republiškim predpisom postaviti enotno organizacijo občinske uprave. 
Ustava sicer določa, da se z zakonom določijo načela za organizacijo in delova- 
nje državne uprave v republiki, to pa nikakor ne pomeni, da se lahko zakon 
spušča v predpisovanje določenih konkretnih organizacijskih oblik občinske 
uprave. Kaj je šteti kot načela za organizacijo in delovanje občinske uprave, 
je še vedno zelo sporno. Zelje oziroma zahteve občin se namreč tako zelo razli- 
kujejo, da ne morejo biti izhodišče za zakonsko urejanje. 

Mnoge občine se zavzemajo za čim širše in enotnejše urejevanje vprašanj 
organizacije in delovanja občinske uprave, številne so pa tudi občine, ki se 
sklicujejo na samostojnost občine in menijo, da je treba z zakonom urejati 
čim manj. Nekatere pa menijo celo, da republiški predpis o tem sploh ni 
potreben. Ne glede na to pa so neka enotna načela vendarle potrebna. 2e 
pred dvema letoma so bile pripravljene o tem teze, sprejem zakona pa je bil 
odložen prav zaradi tako različnih stališč glede širine zakonskega urejanja teh 
vprašanj. Prevladovalo je mnenje, da naj bi se načela za organizacijo in delo- 
vanje uprave uredila skupno za republiške in občinske upravne organe z 
novim sistemskim zakonom, to je z razširjenim zakonom o republiški upravi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je junija letos imenoval komisijo, o 
kateri je že govoril tovariš dr. Petrič. Ta komisija je v svojem delu naletela 
še na druga vprašanja, ki jih je treba proučiti in rešiti, med njimi tudi vprašanje 
načela za organizacijo in delovanje občinske uprave. Komisija bo s svojim 
poročilom opozorila izvršni svet na ta vprašanja in predlagala, da se posebej 
proučijo, bodisi v okviru že imenovane komisije, bodisi v okviru nekega drugega 
telesa. Vprašanje se dotika tudi tako imenovane funkcionalne organizacije 
občinske uprave. Ni povsem točno, da so nekatere institucije forsirale, da 
mora biti uprava občinskih skupščin organizirana po funkcionalnem načelu. 
Kolikor o takšnem forsiranju sploh lahko govorimo, se to nanaša na prejšnje 
okrajne uprave, ne pa tudi na občinske. Te so namreč začele posnemati okraje, 
najprej na področju inšpekcijskih služb, pozneje pa tudi v analitičnih in uprav- 
nih službah. Pri tem so zaznamovali nekatere pozitivne rezultate, ki jih je 
takratni republiški sekretariat za občo upravo posredoval drugim občinam prav 
na njihovo željo<. 

Vprašanje, ali je za pravilno funkcioniranje občinskih upravnih organov 
v celotnem sistemu državne uprave, potrebna njihova večja ali manjša orga- 
nizacijska enotnost, sega tudi v sfero samoupravnih odnosov in njihovega razre- 
ševanja. Pričakujemo, da bo omenjena komisija prinesla več jasnosti v razre- 
ševanju teh vprašanj. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam tovariša poslanca, ali 
je zadovoljen s prvim odgovorom. (Da.) Prosim za odgovor na drugo vprašanje. 

Marjan Prijatelj: Vprašanje se glasi, kakšni ukrepi so predvideni 
za prehod na nov delovni čas. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ki je na seji 22. novembra razpravljal 
o novem delovnem času, je naročil republiškemu sekretariatu za pravosodje 
in občo upravo', naj pripravi osnutek ustreznega zakona. Ta je že bil pripravljen 
in predložen izvršnemu svetu. Odbor izvršnega sveta za notranjo politiko je 
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o njem že razpravljal in dal pripombe. Pripravljen je bil nov predlog, o katerem 
bo< danes popoldne razpravljal izvršni svet. Predlog vsebuje variante, v obrazlo- 
žitvi pa je obdelana vsa problematika v tej zvezi pa tudi vprašanja, ki jih je 
postavil tovariš poslanec. 

Izvršni svet bo predložil predlog zakona skupščini. Ker ne bi rad z odgo- 
vorom prejudiciral stališča izvršnega sveta, pričakujem, da bo ta moj odgovor 
za enkrat zadostoval, zlasti ker je pričakovati, da bodo ta zbor in njegovi 
odbori o tem predlogu prav kmalu razpravljali. 

Predsednik Vera Kolarič: Vprašam tovariša poslanca, če je zadovo- 
ljen z odgovorom. (Da.) Hvala. 

Zeli še kdo od poslancev postaviti ustno vprašanje? Prosim, poslanec 
Franc Svetelj. 

Franc Svetelj: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci. 
V zadnjem času smo se poslanci republiške skupščine nekajkrat srečali z dej- 
stvom, da ob sklepanju o posameznih zakonih na predlog sekretariatov in stro- 
kovnih služb izvršnega sveta sprejemamo" zakonska določila, ki niso v skladu z 
ustavo naše republike. S tem v zvezi bi opozoril samo na zadnja dva primera, 
to je na republiški zakon o prenosu obveznosti bivših okrajev na občine in na 
zakon o organizaciji zdravstvene službe v SR Sloveniji. 

Menim, da ni treba posebej utemeljevati, v kakšnem položaju se znajdemo 
poslanci, ki na terenu spremljamo razprave o zakonih, za katere smo glasovali 
v skupščini, pa se kasneje izkaže, da smo sprejeli tudi nekatera določila, ki so 
v nasprotju z našo ustavo. Največ težav pa povzroča dejstvo, da se zaradi 
posameznega takega določila, ki je v nasprotju z ustavo, gleda z nezaupanjem 
na ves zakon oziroma na njegovo vsebino. 

Mnenja sem, da bi bilo< treba vprašanje o odgovornosti pred skupščino, 
glede usklajenosti predloženih zakonskih predlogov z ustavo-, nasloviti tako na 
ustrezne sekretariate oziroma strokovne službe izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, ki pripravljajo in zagovarjajo te predpise, kakor tudi na našo zako- 
nodajno-pravno komisijo1. 

Zanima me, kje so vzroki za te pojave in kaj mislijo navedeni organi 
ukreniti, da bi se taki primeri več ne ponavljali. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam predstavnika izvrš- 
nega sveta, ali lahko takoj odgovori na vprašanje? (Ne.) 

Vprašanje bom posredovala izvršnemu svetu. Prosim, ali ima še kdo kakšno 
vprašanje? (Ne.) Ce ne, zaključujem to točko dnevnega reda. 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in skle- 
panje o predlogu zakona o pravicah funkcionarjev in drugih delavcev iz So- 
cialistične republike Slovenije, ki so zaposleni v organih federacije. 

Zakonski predlog je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet, ki je 
za svojega predstavnika določil Viktorja Repiča, člana izvršnega sveta. Zeli 
predstavnik izvršnega sveta dati še ustno obrazložitev? (Ne.) 

Zakonski predlog je obravnaval odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov, katerega pismeno poročilo ste že prejeli. Odbor je za poročevalca 
določil poslanca Toneta Delaka. Zeli morda besedo? (Ne.) 
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Zakonski predlog je prav tako obravnavala zakonodajno-pravna komisija. 
Tudi to poročilo ste že prejeli. Ali želi predstavnik zakonodajno-pravne komisije 
ustno podati obrazložitev? (Ne.) 

Pričenjam razpravo o predloženem zakonskem predlogu. Zeli kdo besedo? 
Prosim, tovariš Mirko Zlender. 

Mirko Zlender (govori iz klopi): Ze pred časom je bilo zavzeto stališče 
v tem in v republiškem zboru, da je treba k vsakemu predlogu zakona, ki 
nalaga republiki določene obveznosti, dati tudi v obrazložitvi ustrezno kvanti- 
fikacijo. Konkretno bi rad vedel, kolikšna sredstva bo zahtevala uveljavitev 
predlaganega zakona. 

Predsednik Vera Kolarič: Prosim, tovariš Viktor Repič. 

Viktor Repič: Tovarišica predsednik, tovarišioe poslanke in tovariši 
poslanci. Vprašanje, ki ga postavlja tovariš Zlender, je nedvomno zelo umestno 
in se je tudi v razpravah na odborih, ki so o predloženem zakonskem predlogu 
razpravljali, pojavljajo. V sami obrazložitvi ni bilo poleg ostalih podatkov 
mogoče prikazati tudi kvantifikacije zaradi tega, ker imamo še premalo ele- 
mentov, da bi lahko že sedaj točno določili višino sredstev, ki jih bo treba za te 
namene rezervirati v naših proračunih. No, kar zadeva proračun za leto 1968, ki 
ga bomo morali v najkrajšem času predložiti skupščini, lahko po številu ljudi 
in po tistih nadomestilih, za katere menimo, da bodo prišla v poštev, presojamo, 
da bo ta vsota v prvem letu razmeroma skromna. Verjetno se bo gibala 
v okvirih od 200 000 do 290 000 N dinarjev. Kakšno višino sredstev bo treba 
zagotoviti v naslednjih letih, pa je odvisno predvsem od tega, v kolikšni meri 
bomo uspeli popraviti današnjo kadrovsko situacijo, kajti iz podatkov, ki so 
v obrazložitvi, lahko vidite, da je danes Slovenija zastopana v organih federacije 
v zelo skromnem obsegu. Po drugi strani pa je to seveda odvisno tudi od tega, 
kako bo federacija v bodoče reševala posamezna vprašanja, ki jih moramo vsaj 
še sedaj v večini primerov reševati prek republiških predpisov. Ni sicer mogoče 
trditi, da federacija ne skuša urejati teh problemov, saj jih je dosti že rešenih 
z zveznimi predpisi, vsi pa še vedno ne. Prav tako je odvisna višina sredstev 
v bodoče tudi od tega, na kakšen način bomo posamezna nadomestila, o katerih 
govori zakonski predlog, v bodoče reševali, pri čemer mislim v glavnem na 
prevoze. Dosedanja praksa nam kaže, da je reševala republika ta vprašanja 
v zelo skromnem obsegu in je zato postavka za prevoze v prvih kalkulacijah 
razmeroma visoka. Seveda pa se da tudi tukaj marsikaj prihraniti z ustreznimi 
dogovori z železniškim transportnim podjetjem, s katerim imamo že dogovor 
za prevoze ob posebnih priložnostih, kot so zasedanje zveznih skupščinskih 
zborov in podobno. 

Naj ponovim, kot odgovor tovarišu Zlendru, da predvidevamo za prihodnje 
leto v ta namen približno 203 000 do 290 000 N din, medtem ko za prihodnja 
leta take napovedi ne morem dati. 

Predsednik Vera Kolarič: Hvala lepa. Vprašam tovariša poslanca, 
če je z odgovorom zadovoljen. (Da.) Hvala. Zeli še kdo razpravljati? (Ne javi 
se nihče.) 
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Če ne, prehajamo na glasovanje. Kdor je za predlog zakona o pravicah 
funkcionarjev in drugih delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni v organih 
federacije, naj prosim dvigne roko. (Večina poslancev dvigne roko.) Je kdo 
proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Trije poslanci.) Hvala. 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o 
pravicah funkcionarjev in drugih delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni v 
organih federacije. 

Prehajamo na 4. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o začasnem financiranju republiških potreb v 
prvem trimesečju 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je izvršni svet določil Dragico Dekleva, namestnika 
republiškega sekretarja za finance. Želi predstavnik izvršnega sveta dati še 
ustno poročilo? (Ne želi.) 

Predlog odloka je obravnaval začasni odbor za proračunski sistem in fi- 
nance, katerega pismeno poročilo ste že prejeli. Za svojega poročevalca je do- 
ločil poslanko Tatjano L okov še k. Želi, morda besedo? (Ne.) Hvala. 

Predlog odloka je prav tako obravnavala zakonodajno-pravna komisija. 
Zeli predstavnik komisije besedo? (Ne želi.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Ne javi se nihče.) Ker ni prijav, 
prehajamo na glasovanje. 

Kdor je za predlog odloka o začasnem financiranju republiških potreb v 
prvem trimesečju 1968, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) 
Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor predlog odloka o začasnem 
financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1968 soglasno sprejel. 

Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o predlogu odloka o finančnem programu za financiranje preureditve 
bolnišničnega objekta v Crni za zavcd za usposabljanje mladine v Črni na 
Koroškem, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Za svojega predstavnika je izvršni svet določil Zoro Tomič, člana izvršnega 
sveta. Vprašam tovarišico Tomičevo', ali želi ustno obrazložiti predlog? (Ne 
želi.) Hvala. 

Predlog odloka je obravnaval začasni odbor za proračunski sistem in fi- 
nance. Poročilo odbora ste že prejeli. Odbor je za svojega poročevalca določil 
Tatjano Lokovšek. Zeli morda besedo? (Ne želi.) Hvala. 

Predlog odloka je prav tako obravnavala zakonodajno-pravna komisija in 
tudi to poročilo ste prejeli. Zeli morda predstavnik zakonodajno-pravne komi- 
sije dati še ustno obrazložitev? (Ne želi.) Hvala, 

Pričenjam razpravo. Zeli kdo razpravljati? (Nihče.) 
Prehajamo' na glasovanje. Kdor je za predlog odloka o finančnem programu 

za financiranje preureditve bolnišničnega objekta v Crni za zavod za usposab- 
ljanje mladine v Crni na Koroškem, naj prosim dvigne roko. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog odloka o 
finančnem programu za financiranje preureditve bolnišničnega objekta v Črni 
za zavod za usposabljanje mladine v Črni na Koroškem. 



328 Organizacijsko-politični zbor 

Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je na obravnavo in 
sklepanje o financiranju družbeno-političnih skupnosti v Socialistični republiki 
Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Ze s pismom, ki ste ga dobili skupaj z zakonskim predlogom, smo' skušali 
pojasniti, zakaj ste zakonski predlog prejeli tako pozno. Zvezni izvršni svet 
je namreč prvotni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o fi- 
nanciranju družbeno-političnih skupnosti spremenil v toliko-, da je s posebnim 
amandmajem uredil način realizacije proračunskih sredstev za leto 1967 in 1968 
samo za zvezni proračun, medtem ko je prepustil nižjim družbeno-političnim 
skupnostim, da same urede to- vprašanje za svoje proračune. Začasni odbor 
za proračunski sistem in finance našega zbora je o njem razpravljal na današnji 
seji, zaradi česar pismenega poročila niste dobili. Prosim poročevalca tega od- 
bora, da pove zboru odborovo mnenje. 

Besedo ima poslanec Tone Brumen. 

Tone Brumen: Tovarišica predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! 
Kot je tovarišica predsednik že omenila, je naš začasni odbor za proračunski 
sistem in finance na današnji seji obravnaval predlog zakona o dopolnitvah 
zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, ki ga je 
skupščini predložil izvršni svet. Ker je o zakonu razpravljal na današnji seji, 
niste mogli prejeti pismenega poročila, zato ga dajem ustno. 

Odbor k predlaganemu zakonu ni imel načelnih pripomb in predlaga zboru, 
da sprejme zakon v predloženem besedilu. 

Predsednik Vera Kolar i č: Hvala! Zakonski predlog je obravnavala 
tudi zakonodajno-pravna komisija, katere poročilo imate na klopi. Ali želi 
predstavnik zakonodajno-pravne komisije besedo? (Ne.) Hvala. 

Pričenjam razpravo. Želi kdo razpravljati? (Nihče.) Če ne, prehajamo- na 
glasovanje. Kdor je za predlog zakona o dopolnitvi zakona o financiranju druž- 
beno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, naj prosim dvigne roko-. (Vsi poslanci 
dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? (Nihče.) Se je kdo vzdržal? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor sprejel predlog zakona o 
dopolnitvi zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v Socialistični 
republiki Sloveniji. 

Zbor obveščam, da bodo vsi predpisi, ki smo jih danes sprejeli, stopili v 
veljavo, ko jih bo v enakem besedilu izglasoval tudi republiški zbor. 

Prehajamo na zadnjo, to je 7. točko dnevnega reda, na obravna- 
vo in sklepanje o- predlogu sklepa o izvolitvi predsednika in članov komisije 
Skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov, ki ga je predložila 
komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije. 

Želi morda predstavnik komisije Adolf Arigler predlog sklepa še ustno 
obrazložiti? (Ne.) Hvala lepa. Ali ima morda kdo kakšno pripombo-, oziroma 
dopolnitev k predlogu sklepa? (Ne.) 

Če ne, dajem predlog sklepa o izvolitvi predsednika in članov komisije 
Skupščine SR Slovenije za vprašanja mednarodnih odnosov na glasovanj-e. 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 o izvolitvi 
predsednika in članov komisije Skupščine SR Slovenije za vprašanja medna- 
rodnih odnosov sprejel. 

S tem je dnevni red seje izčrpan in zaključujem 46. sejo zbora. Ker pa je 
to zadnja seja v letošnjem koledarskem letu, mi dovolite, tovarišice poslanke 
in tovariši poslanci, da vam v novem letu zaželim veliko zadovoljstva, veliko 
uspešnega dela, kakor tudi osebne sreče. Dovolite mi tudi, da izrazim željo, da 
bi bilo naše skupno delo v letu 1968 čim uspešnejše. Hvala. 

(Seja je bila zaključena ob 9.45.). 



SKUPNI' S.EJFE 

Skupna seja vseh zborov 

(po 69. členu začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije) 

(13. decembra 1967) 

Predsedoval: Sergej Kraigher, 
predsednik Skupščine SR Slovenije 

Začetek seje ob 9.35. 

Predsednik Sergej Kraigher: Tovarišice in tovariši poslanci. Na 
podlagi 69. člena začasnega poslovnika Skupščine SR Slovenije in v sporazumu 
s predsedniki zborov sem sklical skupno sejo zborov Skupščine SR Slovenije, 
da zbori obravnavajo poslovnik skupščine kot vprašanje, ki je skupnega pomena 
za vse zbore Skupščine. 

Odsotnost so opravičili naslednji poslanci republiškega zbora: inž. Srečko 
Klenovšek, inž. Marko Bule, inž. Zdenka Jurančič; poslanci gospodarskega zbora: 
inž. Janez Barbič, Peter Hlastec, Slavko Humar, inž. Nada Martelanc-Kajfež, 
inž. Pavel Grandovec; poslanci prosvetno-kulturnega zbora: Lojzka Gostenčnik- 
Žmavc, Vanda Škcdnik; poslanci socialno-zdravstvenega zbora: Marija Vrani- 
čar, Nena Luzar, dr. Ciril Kumelj in Milka Pogačar; poslanci organizacij sko- 
političnega zbora: Ivan Lekše, Evgen Golja in Janez Hočevar. 

Ugotavljam, da je navzočih večina poslancev vsakega posameznega zbora 
in da je seja sklepčna. 

Na današnji seji imamo na dnevnem redu predlog poslovnika Skupščine 
Socialistične republike Slovenije. Predlagam, da zbori Skupščine o predlogu 
poslovnika najprej skupaj razpravljajo, nato pa tudi o njem sklepajo, in sicer 
z ločenim glasovanjem po zborih v tej dvorani. Po dosedanjem začasnem po- 
slovniku namreč sprejemajo zbori stalni poslovnik skupščine vsak zase, začasni 
poslovnik pa hkrati omogoča, da zbori, ki enakopravno sodelujejo pri spreje- 
manju določenega predpisa, sklenejo, da bedo ta predpis obravnavali in spre- 
jemali na skupni seji. V primeru, če zbori sklenejo, da bodo o predpisu tudi 
odločali na skupni seji, glasujejo člani vsakega zbora posebej na skupni seji. 

Se poslanci vseh zborov strinjate s tem predlogom, da skupaj odločamo o 
poslovniku? Ima kdo kakšen drug predlog ali pomislek proti temu predlogu. 
(Ne javi se nihče.) Ker nima, menim, da se poslanci vseh zborov strinjate, da 
na današnji seji obravnavamo o predlogu poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Zato predlagam za to skupno sejo tale dnevni red: 
1. razprava in sklepanje o predlogu poslovnika Skupščine Socialistične 

republike Slovenije. 
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Ima kdo kak dopolnilni ali spreminjevalni predlog k dnevnemu redu? (Ne 
javi se nihče.) Ce nihče, menim, da je dnevni red sprejet. 

Pričenjamo s točko dnevnega reda, to je z razpravo in sklepanjem o pred- 
logu poslovnika Skupščine SR Slovenije. Predlog poslovnika so vsi poslanci 
prejeli že v začetku novembra. Hkrati so prejeli tudi pismeno obrazložitev s 
sklicem za to sejo, pa tudi poročilo komisije za pripravo predloga stalnega 
poslovnika, v katerem so navedene vse spremembe in dopolnitve, ki so jih 
predlagali skupščini odbori in komisije ter stališče predlagatelja do teh pred- 
logov. Pcsebej ste prejeli tudi spremembe in dopolnitve, ki jih je predlagatelj 
sprejel in so postale s tem sestavni del predloga poslovnika ter poročilo zako- 
nodajno-pravne komisije. 

Sprejemanje stalnega poslovnika naše republiške skupščine je pomemben 
dogodek v razvoju našega skupščinskega sistema, zato mi dovolite, da ob tej 
priložnosti povem samo nekaj uvodnih misli. 

Tovarišice in tovariši! Poslovnik Skupščine SR Slovenije, ki ga predlaga 
današnji skupni seji vseh zborov v obravnavo in sprejetje komisija za pripravo 
predloga stalnega poslovnika skupščine na podlagi ustave, podrobneje ureja 
organizacijo in način poslovanja skupščine, določa pravice in dolžnosti poslancev, 
pristojnosti posameznih teles skupščine in njihove medsebojne odnose, način 
poslovanja in razmerja s predstavniškimi telesi federacije in občin ter z dru- 
gimi samoupravnimi organi in organizacijami v naši družbeno-politični ureditvi 
v Jugoslaviji in v celotnem sistemu družbenega samoupravljanja. Poslovniki 
zborov in drugih teles skupščine bodo na tej podlagi konkretneje uredili te 
odnose in način dela za svoja delovna področja. 

Mesto in vloga skupščin socialističnih republik v celotnem samoupravnem 
in družbeno-političnem sistemu Jugoslavije pa daje poslovniku, o katerem da- 
nes razpravljamo, mnogo širši pomen. Ze razprava o programski osnovi dela 
republiške skupščine in priprave programov za delo zborov kažejo, da ti in 
podobni akti skupščine kot pomemben činitelj povezujejo vse osnovne družbeno- 
politične faktorje in organe našega vse bolj razvitega samoupravnega organizma. 
Zato je mogoče spoznati pravi pomen poslovnika, če se v njegovi razčlembi 
ustavnih načel o organizaciji in delu skupščine vidi izgrajevanje oblik in 
metod za sodelovanje in sporazumevanje osnovnih nosilcev družbenega razvoja 
pri ugotavljanju osnovnih interesov delovnega človeka kot združenega delavca, 
občana in državljana in skupnih osnov za usklajevanje različnih interesov, za 
reševanje protislovij, v katerih se razvija naša družba, in določanje skupnih 
ciljev in nalog ter ukrepov in sredstev za njihovo uresničevanje. Delovanje po- 
slancev in vseh teles in služb skupščine v skladu z določili poslovnika mora 
zato zagotoviti ne samo delo skupščine kot celote, ampak jo mora obenem še 
močneje uveljaviti kot najpomembnejši faktor vse tesnejšega povezovanja vseh 
ustvarjalnih sil v konstruktivnem in demokratičnem reševanju skupnih pro- 
blemov in v uresničevanju ciljev in nalog našega družbenega in političnega 
razvoja. Z druge strani mora poslovanje skupščine, kakor ga ureja poslovnik, 
prispevati k vse tesnejšemu povezovanju republ:ške skupščine z delovnimi 
organizacijami in samoupravnimi skupnostmi vseh področij družbenega dela, 
z občinskimi skupščinami, z zvezno skupščino in skupščinami drug'h republik 
in pospeševati v družbenem razvoju Slovenije in Jugoslavije tiste integracijske 
procese, ki vse bolj razvijajo cdncse samoupravljanja ter utrjujejo in krepijo 
socialistično skupnost enakopravnih narodov in narodnosti Jugoslavije, 
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Poslovnik, ki je skupščini predložen, sloni na dosedanjih izkušnjah delo- 
vanja skupščine na podlagi ustave iz leta 1963 postavljenega skupščinskega 
sistema, na nadaljnjem razvoju in poglabljanju samoupravnih odnosov med 
delovnimi ljudmi ter narodi in narodnostmi v Jugoslaviji ter na ustavnih amand- 
majih, sprejetih letos v skladu s tem razvojem. O dilemah in rešitvah v zvezi 
z uporabo določil ustave in ustavnih amandmajev ter o zadevni praksi in iz- 
kušnjah republiške skupščine bo govoril tovariš Ros, predsednik komisije. 
Zato mi dovolite, da se v naslednjem najprej zadržim na nekaterih izkušnjah 
dosedanjega dela skupščine, značilnih za funkcioniranje celotnega skupščin- 
skega sistema, ki temelji na ustavi iz leta 1963. 

O osnovnih izkušnjah delovanja celotnega skupščinskega sistema je go- 
voril tovariš Kardelj v svojih poročilih ob sprejemanju poslovnika zvezne 
skupščine. V njih je na podlagi analize teh izkušenj in zadnjih volitev posebno 
poudarjena nujnost, da se sistematično opustijo še preostali elementi klasičnih 
oblik politično reprezentativnega parlamentarizma, značilnega za kapitalistično 
družbenoekonomsko' osnovo in večpartijski sistem in v konstituiranju zvezne 
in republiških skupščin dosledno uveljavi načela neposredne demokracije in 
delegatskega sistema. Njihovo polno aktualnost potrjuje aktivnost birokratskih 
elementov proti razvoju samoupravljanja in družbeni reformi med tem časom. 
Aktualnost teh ocen je osvetlil zlasti zadnji plenum Centralnega komiteja Zveze 
komunistov Srbije z analizo in oceno političnih dogodkov v Lazarevcu, na ka- 
tere lahko gledamo samo kot na enega od konkretnih izrazov bitke s preživelimi 
etatističnimi elementi in težnjami, ki se v taki ali drugačni obliki vodi povsod 
v Jugoslaviji pa tudi v Sloveniji. Te izkušnje so že prišle do izraza v poslov- 
niku zvezne skupščine. Ker rastejo iz enotnih osnov družbeno-političnega si- 
stema Jugoslavije in skupnih potreb njegovega razvoja, bodo prav gotovo na ta 
ali drug način prisotne v izgradnji in izpopolnjevanju dela skupščin v vseh 
republikah. Zato je razumljivo, da so upoštevane tudi v predloženem poslovniku 
skupščine naše republike. 

Mislim, da lahko mirno trdimo, da velja tudi za Skupščino Socialistične 
republike Slovenije osnovna ocena, da se v svojem delu ni omejevala in ne 
omejuje samo na splošen vpliv na zakonodajno dejavnost kot splošni politični 
reprezentant državljanov in da je postajala in postaja vse bolj samostojno ini- 
ciativno delovno telo, katerega aktivnost ne izvira samo iz iniciative upravnih 
organov, temveč se razvija tudi pod neposrednim vplivom potreb in iniciativ 
vseh področij družbenega dela. Tudi za skupščino naše republike lahko ugoto- 
vimo, »da prerašča vse bolj — kot pravi tovariš Kardelj o zvezni skupščini — v 
vrhovni samoupravni organ in instrument družbenega dela in človeka v tem 
delu, ki se vedno' bolj usposablja za prevzem polne družbene odgovornosti, za 
sproženje in reševanje problemov, za formuliranje družbene politike na vseh 
področjih in za družbeno kontrolo izvajanja te politike.« To velja prav gotovo 
v osnovi tudi za veliko večino občinskih skupščin. Vse večje uveljavljanje takega 
karakterja dela skupščin in vse boljše seznanjanje javnosti z njihovim delom s 
pomočjo tiska, radia in televizije, je bistveno pripomoglo, da so se pri občanih 
in državljanih začele skupščine uveljavljati kot mesta, kjer lahko pride njihov 
interes do izraza najbolj neposredno' in na najustreznejši način. 

K takemu karakterju in uveljavljanju skupščine prispevata dva bistvena in 
specifična ter med seboj najtesneje povezana elementa našega skupščinskega 
sistema. To je najprej položaj in vloga poslanca v našem družbeno-poHtičnem 
sistemu. Ta kot samostojen činitelj v sistemu samoupravljanja in neposredne 
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demokracije vse bolj izraža težnje in konkretne interese delovnega človeka v 
njegovem kraju in občini, v delovni organizaciji in na raznih področjih njegove 
družbene aktivnosti. Drugi element predstavlja specifična struktura skupščine, 
sestavljene iz splošno političnih zbcrov (zveznega, republiških in občinskih) in 
zborov delovnih skupnosti. Tak ustroj skupščine, ki je nekoč vzbujal mnoge po- 
misleke, se je v tem kratkem času uveljavil kot neogibna družbena potreba prav 
zato, ker povezuje delovne ljudi na vseh področjih družbenega dela, pospešuje 
integracijo celotnega družbenega sistema s procesom neposrednega družbenega 
dela in samoupravljanja in omogoča, da je v delu skupščine stalno prisoten ne- 
posreden in sintetiziran interesi neposrednega proizvajalca in delovnega človeka, 
kot je zgoščeno opredelil tovariš Kardelj njegovo družbenoekonomsko in po- 
litično vsebino. Tudi za našo republiko lahko rečemo in še posebej za republiško 
skupščino, da so imeli in imajo zbori delovnih skupnosti odločilno vlogo v uve- 
ljavljanju skupščine kot najvišjega organa družbenega samoupravljanja in 
oblasti v okviru njenih pravic in dolžnosti. 

Ko govorimo o uveljavljanju republiške skupščine na podlagi nove družbene 
in politične vloge poslancev, medsebojne povezanosti celotnega političnega si- 
stema s procesom družbenega dela in samoupravljanja in sintetiziranja inte- 
resov proizvodnje in interesov drugih družbenih dejavnosti, se moramo za- 
vedati, da gre tu za daljši proces in da poudarjamo s tem samo tiste značilnosti 
dela skupščine, ki jo najbolj uveljavljajo v družbenem in političnem življenju. 
Skupščinski sistem in delo skupščine kaže danes vse odlike in slabosti novega, 
ko se prebija skozi usedline starih pojmovanj in preživelo prakso klasičnega 
parlamentarizma, hkrati pa premaguje ostanke starega v materialni bazi in 
družbenoekonomskih odnosih v političnem življenju in obračunava z njimi. 
Analiza dela skupščine kaže, da je taka vloga poslancev in tak karakter dela 
skupščine prihajal v različni meri do izraza pri reševanju posameznih vprašanj, 
ki so bila na dnevnem redu skupščine. Uspeh v tem pogledu je bil odvisen 
predvsem od tega, koliko so poslanci, odbori in zbori razvili svojo iniciativo, 
da bi spoznali interese, ki se križajo pri vsakem vprašanju, koliko so se razen 
seznanjanja z izkušnjami in znanjem upravnih organov seznanjali neposredno 
z interesi in stališči neposredno zainteresiranih čimteljev in koliko so upo- 
rabljali znanje in izkušnje ustreznih inštitutov, znanstvenih delavcev in strokov- 
njakov. To pa dokazuje, da se danes taka vloga skupščine uveljavlja lahko samo 
kot rezultat zavestnega, dobro premišljenega in organiziranega dela pri re- 
ševanju vsakega problema, ki se postavi pred skupščino, in teme v programu 
njenega dela, ustrezne usmerjenosti poslancev skupščinskih teles, in če se 
vključijo v reševanje problemov neposredno prizadete delovne organizacije in 
skupnosti, razpoložljive strokovne in znanstvene sile ter družbeno-politične in 
druge prizadete družbene organizacije. Končni družbeni in politični rezultat 
tako celotnega delovanja skupščine, kakor tudi vsakega njenega posameznega 
akta bo prav gotovo vedno odvisen predvsem od znanja, sposobnosti, politične 
zrelosti ter osebne zavzetosti in naporov vseh neposredno prizadetih in k delu 
pritegnjenih činiteljev. Vendar pa lahko dosledno izvajanje poslovnika, o ka- 
terem 'danes sklepamo, bistveno- pripomore k uveljavljanju nove vloge poslanca 
in vse skupščine, razvoju samopravljanja in neposredne demokracije in še 
posebej ob vsakem aktu in opravilu skupščine k uveljavljanju njene vloge, da 
vključuje v delo prizadete činitelje in da organizira njihovo sodelovanje pri 
odločanju in izvajanju sprejetih odločitev in uresničevanju začrtane politike. 
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Dovolite mi, da se po teh splošnih ugotovitvah zadržim na nekaterih do- 
ločilih in karakteristikah posameznih področij in odnosov, ki jih ureja po- 
slovnik, predvsem tistih, pri katerih bo njihovo izvajanje zahtevalo globlje spre- 
membe v dosedanjem načinu dela in kjer so se med pripravami poslovnika 
pokazale pomembnejše dileme. 

Najprej se želim zadržati na nekaterih odprtih vprašanjih položaj a in 
dela poslanca v njegovi volilni enoti in v skupščini, ki jih postavlja na 
dnevni red že dosedanje vse bolj intenzivno delo skupščine. Mandat, ki ga 
dajo volivci poslancu na volitvah v sistemu neposredne demokracije in v našem 
volilnem in skupščinskem sistemu, ni in ne more biti stvar samo enkrat izra- 
ženega zaupanja. To zaupanje se ne more zagotavljati samo in predvsem s 
splošnim političnim delom, ampak ga je treba s svojo aktivnostjo neprestano 
obnavljati. Ce hočemo kot poslanci imeti ustrezen družbeno-politični vpliv in če 
hočemo spoznati resničen interes volivcev, kot združenih delavcev, občanov in 
državljanov, razumeti protislovja našega razvoja in iskati skupne rešitve teh 
protislovij, potem to zahteva najprej tesno zvezo z delovnimi skupnostmi in 
njihovimi samoupravnimi organi, kjer se osnovni interesi oblikujejo in v vse 
večji meri rešujejo. To zahteva dalje ozko povezanost z delom občinske skup- 
ščine in ustrezno neposredno sodelovanje pri njenem delu, zlasti ko rešujejo 
osnovna vprašanja zboljševanja pogojev dela, življenja in družbene aktivnosti 
občanov in razvoja njihovih delovnih organizacij. Taka aktivnost poslancev pa 
zahteva poznavanje družbeno-politične strani in idejnih osnov posameznih pro- 
blemov. Zato pa moramo sodelovati v delu organizacij socialistične zveze in 
njenih sekcij, zveze komunistov in njenih komisij, z organizacijami zveze sin- 
dikatov itd., kajti le na ta način si lahko kot poslanci oblikujemo svoja lastna 
stališča, vplivamo na oblikovanje stališč in rešitev postavljenih vprašanj in 
zagotavljamo izvajanje politike, sprejete v naši skupščini. Menim, da smo kot 
poslanci aktivnost na takih osnovah razvili še vse premalo, da bi lahko v našem 
delu v skupščinskih telesih zagotovili vedno pravočasen začetek in v resnici 
vsestransko obravnavanje problemov in predlogov, da bi lahko v vsakem pri- 
meru dopolnjevali delo uprave, ji nudili potrebno politično pomoč ter njeno 
delo učinkovito družbeno nadzirali. Vendar lahko edino na ta način v celoti 
izvršujemo obveznosti kot politični delavci socialistične zveze in njeni kandidati. 
O tem vsebuje predloženi poslovnik jasno določene obveznosti in pravice po- 
slancev ter način dela in pogoje, ki jih mora zagotoviti predvsem skupščina za 
usposabljanje poslancev za te nalc-ge. Podrobnosti teh določil utemeljujejo med 
drugim prav pripombe, posebno med volilno kampanjo, o delu poslancev. 

V poslovniku so na podlagi dosedanjih izkušenj in potreb dela precizirane 
pravice in dolžnosti poslancev republiškega zbora in poslancev zborov delovnih 
skupnosti do občinskih skupščin, njihovih teles in organov, do delovnih in 
samoupravnih skupnosti in družbeno-političnih organizacij. Seveda pa obstojijo 
bistvene razlike v položaju in nalogah poslancev občepolitičnega zbora in 
poslancev zborov delovnih skupnosti. Ce se v organizaciji in v metodah dela 
skupščine in njenih teles kakor tudi pri delu poslancev in v metodah njihovega 
vključevanja v družbeno-politični in samoupravni mehanizem v njihovih vo- 
lilnih enotah ne upoštevajo v potrebni meri te razlike, potem se mora to poka- 
zati v manjši učinkovitosti in nižji kvaliteti dela skupščine ter v njenem po- 
časnejšem premagovanju značilnosti in metod formalne demokracije. Predpo- 
stavljam, da so nam te razlike v ustroju skupščine jasne in zato ne mislim o 
njih govoriti. Menim pa, da je eden cd glavnih ražlcgov, da samoupravne zna- 
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čilnosti našega skupščinskega sistema, o katerem sem prej govoril, ne pridejo 
do izraza neposredne je in pri še večjem številu, če že ne pri vseh obravnavanih 
problemih tudi v tem, da so, v celoti vzeto, kljub razlikam v organizaciji repu- 
bliškega zbora v primerjavi z zbori delovnih skupnosti položaj, intenzivnost 
in metode dela velikega dela poslancev republiškega zbora vse preveč istovetni 
z delom poslancev drugih zborov. To se kaže v dejstvu, da v dosedanjem delu 
skupščine nismo dosegli povsem zadovoljivih kvalitetnih premikov v neposred- 
nejšem povezovanju poslancev z volivci, z občinskimi skupšlinami in družbeno- 
političnimi organizacijami ter v njihovem vključevanju v samoupravni in druž- 
beno-politični mehanizem, o katerem sem prej govoril. To se kaže dalje, da 
se v delu odborov in zborov vse preveč naslanjamo na gradiva upravnih orga- 
nov, da samostojna iniciativa za postavljanje aktualnih vprašanj na dnevni red 
še vedno preveč zaostaja za problematiko tekočega življenja in razvoja, da ob 
mnogih kritičnih pripombah na predložena gradiva ni vedno ustreznih kon- 
struktivnih predlogov, pa tudi ne razpoložljivega časa, da bi jih izdelali. To 
ima svoj vpliv tudi na delo zborov delovnih skupnosti. Tem zborom in njihovim 
odborom, v celoti vzeto, cdbori in delo republiškega zbora ne dajejo še toliko 
pomembne opore, kot bi jo po svojem mestu in vlogi v skupščini morali dajati. 
Zato so ti zbori po svojem delu in odločitvah preveč odvisni od stališ:, gradiv 
in predlogov upravnih organov in ožjih interesnih skupnosti in strokovnih 
institucij, kljub temu, da vse bolj in vse uspešneje razvijajo tudi samostojno 
aktivnost. To se kaže tudi v težavah, ki včasih nastanejo pri usklajevanju stališč 
zborov. 

Delo, ki se odvija v republiški skupščini, ko prevzema republika s poglab- 
ljanjem samoupravljanja vse neposrednejšo odgovornost za vsa področja druž- 
benega in političnega življenja in za svoj položaj v Jugoslaviji in v svetu in 
odgovornosti, ki smo jih v tem pogledu skupno prevzeli, zahteva od nas, da 
prilagodimo tem nalogam svoj način dela, metode in organizacijo. Prav zato 
je ena od osnovnih nalog ob sprejemanju programov dela zborov, odborov in 
komisij kritična ocena, kaj je treba spremeniti ali izpopolniti v sestavi odborov 
in komisij, v načinu in metodah njihovega dela in kako se je treba organizirati, 
da bomo izvršili program in bomo kos tudi drugim nalogam, ki se bodo še 
postavile pred skupščino. Prav tako se tudi pred socialistično zvezo in klub 
poslancev, njegove sekcije in klube po posameznih področjih postavlja kot vse 
bolj neodložljiva naloga, da pretresajo kadrovske in organizacijske probleme 
in ukrenejo, kar je potrebno, da bodo skupščina in poslanci, politične in druge 
družbene organizacije, delovne in samoupravne skupnosti v še večji meri in 
še bolj učinkovito obvladale naloge, ki jih postavlja družbeni in splošni politični 
razvoj doma in v svetu. 

Poslanska dolžnost je častna dolžnost. Po poslovniku se poslancem zago- 
tavlja nadomestilo osebnih dohodkov in povrnitev stroškov. To pomeni, da 
mora skupščina zagotoviti materialne pogoje poslancem za izvrševanje njihove 
poslanske dolžnosti. Komisija za volitve in imenovanja je po poslovniku dolžna, 
da ob sodelovanju z drugimi organi in organizacijami postavi osnovne pogoje 
za sistematično in dolgoročno reševanje kadrovskih problemov, v skladu z nalo- 
gami skupščine in potrebami učinkovitega delovanja in razvoja našega druž- 
beno-političnega sistema. 

Prav gotovo bo doslednejše uveljavljanje delegatskega sistema v razvoju 
republiške kot zvezne skupščine bistveno poenostavilo tudi kadrovske probleme 
in uporabo načela rotacije oziroma omejitve reelekcije. Vendar mora dolgo- 
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ročna kadrovska politika na teh temeljih poleg že obstoječih zakonskih določil 
in določil tega poslovnika o pravicah in dolžnostih poslancev in republiških 
funkcionarjev, ki jim je prenehal mandat oziroma funkcija, nuditi potrebna 
jamstva in perspektivo za daljšo življenjsko dobo vsakemu političnemu delavcu 
v skupščini in funkcijah, ki jih skupščina ali njeni organi imenujejo. 

Tovarišice in tovariši, iz poslovnika, ki je pred vami, se jasneje vidi seda- 
nje mesto in vloga republike v razvijajočem se samoupravnem si- 
stemu v federaciji narodov Jugoslavije. Procesi, pospešeni in sproženi z gospo- 
darsko in družbeno reformo, postavljajo v življenju in razvoju vsake republike 
in vseh občin vedno bolj v ospredje vse doslednejše uveljavljanje tudi naslednjih 
dveh ustavnih načel: prvo, da se sredstva družbene reprodukcije, realizirana 
na področju družbeno-politične skupnosti kot skupna sredstva družbene repro- 
dukcije uporabijo v teh skupnostih sorazmerno z udeležbo delovnih ljudi pri 
njihovi realizaciji, seveda v skladu z določili enotnega gospodarskega in še 
posebej kreditnega sistema in družbenega plana; drugo, da družbeno-političnim 
skupnostim pripadajo za družbene potrebe na njihovem področju sredstva iz 
osebnih dohodkov in drugih virov, ki jih določa zvezni zakon v skladu z na- 
čelom delitve po delu. S tem se postavlja pred vse družbeno-politične in samo- 
upravne činitelje v vsaki družbeno-politični skupnosti vse bolj neposredno 
odgovornost za dvig družbene produktivnosti dela in njihove obveznosti za 
potrebne ukrepe na področju gospodarstva in drugih družbenih dejavnosti ter 
njihovo medsebojno usklajeno delovanje, od česar je odvisna družbena produk- 
tivnost dela v vsaki republiki in v Jugoslaviji. To še posebej velja za republike, 
ki vse bolj neposredno' odgovarjajo, kot rečeno, za svoj položaj doma in v svetu 
in za uresničevanje trajnih interesov in perspektiv svojih narodov in narodnosti. 

Tak razvoj zahteva, da se uredi zakonodaja federacije in republik na način, 
ki zagotavlja enotne splošne osnove razvoja na posameznih področjih družbe- 
nega dela in ki dopušča obenem drugim družbeno-političnim skupnostim, da 
se prilagajajo specifičnostim v delu in razvoju teh dejavnosti in obenem dopu- 
ščajo čim večjo iniciativo samoupravnih organov in njihove normativne dejav- 
nosti. To je zahtevalo z ene strani, da se z ustavnim amandmajem v tem letu 
okrepi vloga zbora narodov in delegacij republik v zveznem zboru glede obrav- 
navanja in sklepanja o vprašanjih, pomembnih za enakopravnost republik, 
narodov in narodnosti, in izvrševanje pravic republik, določenih v ustavi, pri 
obravnavanju predloga družbenega plana Jugoslavije in zakonov, s katerimi 
se določajo viri in vrste dohodkov družbeno-političnih skupnosti, kakor tudi pri 
predlogih temeljnih in splošnih zakonov ter v zadevah, ki so po ustavi v samo- 
stojnem delovnem področju zveznega zbora. V skladu s tem se v predlogu 
poslovnika republiške skupščine podrobneje urejajo pravice in dolžnosti članov 
delegacije Socialistične republike Slovenije v zvezni skupščini. Z uveljavljanjem 
teh načel se krepi vloga in odgovornost republik tudi na področju narodne 
obrambe ter državne varnosti. To se kaže v poslovniku v organizaciji ustreznih 
teles skupščine in v vsebini njihovega dela. Poleg tega se s tem poslovnikom 
ustanavlja posebna komisija za vprašanja mednarodnih odnosov. Ker republika 
tu nima posebnih izvršnih pravic in funkcij, kot jih ima po zakonu na področju 
narodne obrambe in državne varnosti, se ta komisija ustanavlja kot delovna 
skupina z nalogami, ki so v poslovniku jasno določene. 

Z druge strani doseženi razvoj samoupravnih odnosov zahteva, dalje, tak- 
šno sodelovanje med zvezno in republiškimi skupščinami, ki bo porok, da se 
v vseh fazah izdelave zakona ali drugega skupščinskega akta že od samega za- 
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četka usklajujejo stališča in način reševanja problemov tako glede načina — ali 
z zakonom ali z drugimi akti — kot glede obsega reguliranja od strani federa- 
cije, republike in samoupravnih aktov organov samoupravljanja in same vsebine 
danega problema. V praksi to pomeni, da s-e morajo vzporedno z razčiščevanjem 
problemov z ustreznimi telesi zvezne skupščine tudi v republiki obravnavati 
ti problemi in iskati rešitve, kako jih bo republika najbolje uredila, in priprav- 
ljati ustrezne akte. Tako sodelovanje zvezne in republiških skupščin je obenem 
jamstvo in pogoj za skladno delo delegacije republiških skupščin v zboru na- 
rodov in v zveznem zboru zvezne skupščine, kar omogoča, da se morebitna pro- 
tislovja in razlike v stališčih in predlogih usklajujejo ob sodelovanju ustreznih 
teles republiških skupščin in zvezne skupščine že v pripravljalnem postopku. 
Iz teh razlogov je v poslovniku zvezne skupščine in tudi v predloženem po- 
slovniku republiške skupščine posvečena posebna skrb proceduri sprejemanja 
zakonov in drugih skupščinskih aktov. Prav zato so tudi podrobneje določene 
metode in način ter postopek sodelovanja republiške z zvezno skupščino in še 
posebej razčlenjeni odnosi med ustreznimi telesi republiške skupščine in zvezno 
skupščino. Prav gotovo lahko poslovanje skupščine po predpisanem mehanizmu 
mnogo prispeva k idejno politični enotnosti ter poglabljanju in krepitvi inte- 
gracijskih sil v celotnem družbeno-političnem sistemu Jugoslavije in utrjevanju 
enakopravnosti in enotnosti njenih narodov in narodnosti na trdnih in trajnih 
samoupravnih temeljih. 

Podobni problemi in tendence, seveda s popolnoma drugačno vsebino se 
postavljajo v odnosih med republiško in občinskimi skup- 
ščinami. Tu se v nič manjši meri ne postavlja naloga, da se z nadaljnjim 
razvojem skupščinskega sistema in samoupravljanja občinskim skupnostim kot 
temeljnim družbeno-političnim skupnostim, v katerih se uresničuje čim bolj 
neposredno družbeno samoupravljanje, zagotovi izvrševanje njihovih ustavnih 
pravic in uresničevanje skupnih in posebnih interesov v skladu s specifičnostmi 
njihovih potreb in njihove družbene in gospodarske strukure. Tudi v odnosih 
med republiko in občinami se zato postavlja problem, koliko obstoječa zakono- 
daja s spremnimi predpisi upravnih organov omogoča ali ovira komune, da oprav- 
ljajo svoje samoupravne funkcije, koliko sama ureja ali obvezuje občinske skup- 
ščine, da s svojimi akti urejajo' vprašanja, ki bi se bolje reševala s samoupravnimi 
akti delovnih organizacij, samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih 
skupnosti in podobno. Tudi tu se postavlja naloga, da se z ustreznim sodelovanjem 
republiške skupščine in njenih teles z občinskimi skupščinami in njihovimi telesi 
skupno obravnavajo problemi, usklajujejo stališča in ugotavljajo skupni interesi 
in iščejo rešitve. To velja tudi za ustrezno vključevanje občin v sodelovanje med 
republiško in zvezno skupščino. Poslovnik republiške skupščine predvideva za 
to vsestransko aktivnost republiških poslancev v občinah in občinskih skup- 
ščinah njihovega volilnega področja kot osnovno garancijo organskega pove- 
zovanja interesov občanov in občinske samouprave z delom republiške skup- 
ščine. Poleg tega pa obvezuje s svojimi določili vsa telesa republiške skupščine, 
da ustrezno sodelujejo z občinskimi skupščinami. Občinske skupščine pa bodo 
morale same v svojih poslovnikih podrobneje razčleniti mehanizem tega, sode- 
lovanja, medsebojne odnose njihovih organov in teles pri tem sodelovanju ter 
odnose teh teles z ustreznimi telesi republiške skupščine. V poslovniku predpi- 
sani postopek o pripravi in sprejemanju skupščinskih aktov ustvarja potrebne 
pogoje tudi za sodelovanje in medsebojni vpliv občinskih skupščin in republiške 
skupščine. Brez dvoma bo sodelovanje po teh določilih lahko mnogo prispevalo 

22 



338 Skupna seja vseh zborov 

k procesu integracije naše nacionalne skupnosti v njenem usposabljanju za 
uresničevanje nacionalnih programov razvoja posameznih družbenih dejav- 
nosti, reševanju* problemov regionalnega razvoja in prostorskega planiranja, 
močnejšem uveljavljanju občinske samouprave in njenemu povezovanju na 
raznih področjih družbenega dela v širših ali ožjih regijah, v skladu s potre- 
bami izboljševanja pogojev dela in življenja delovnih ljudi in razvoja delovnih 
organizacij. 

V poslovniku so dosledno uporabljena določila ustave in ustavnih amand- 
majev o izvršnem svetu kot politično-izvršnem telesu 
skupščine, ki skupščini odgovarja za izvajanje njene politike. Poslovnik 
uveljavlja tudi določila ustave in ustavnih amandmajev glede upravnih 
organov in njihove funkcije, da zagotavljajo izvajanje zakonov 
in drugih aktov skupščine in drugih republiških predpisov in politike, ki jo 
določa skupščina, da v teh okvirih samostojno opravljajo zadeve s svojega 
področja, o odgovornosti funkcionarjev, ki vodijo te organe skupščini in 
izvršnem svetu za delo teh organov in izvrševanje nalog iz njihove pristojnosti. 
Republiški upravni organi lahko po poslovniku dajejo skupščini predloge za 
izdajo zakonov ali drugih aktov, poprej pa obveste izvršni svet. 

Ni slučajno, da govorimo v zvezi z ustavnimi amandmaji o krepitvi vloge 
izvršnega sveta kot političnoizvršnega organa skupščine obenem s krepitvijo 
samostojnosti in odgovornosti upravnih organov. Izkušnja je pokazala, da se 
je v praksi predhodnih štirih let novega skupščinskega sistema izvršni svet 
uveljavljal predvsem kot usmerjevalec, usklajevalec in nadzorni organ dela 
upravnih organov. To je zoževalo njegovo političnoizvršno funkcijo preveč na 
delo upravnih organov in na njihov pristop k reševanju posameznih problemov. 
Z druge strani je to zmanjševalo odgovornost upravnih organov in njihovih 
funkcionarjev za niihova stališča in predloge. Večja samostoinost in neposredna 
odgovornost funkcionarjev upravnih organov v skupščini krepi obenem tudi 
njihov položaj, ko določa njihovo neposredno odgovornost za ustrezno in kva- 
litetno kadrovsko zasedbo upravnih organov in sodobno opremo, potrebno za 
njihc-vo učinkovito in kvalitetno delo. 

Krepitev vloge izvršnega sveta kot političnoizvršnega organa skupščine 
pomeni zato-, da se bo poleg naslanjan ja na delo in predloge upravnih organov 
naslanjal v večji meri na delo, stališča in predloge odborov in komisij skupščine, 
na stališča in predloge samoupravnih skupnosti, delovnih organizacij, družbeno- 
političnih in drugih družbenih organizacij — skratka vseh činiteliev v kompli- 
ciranem organizmu našega družbeno-političnega sistema, katerih interesi se 
rešujeio ob problemu, ki je na dnevnem redu. To pomeni, da funkcijo integracije 
in usklajevanja interesov, ki jo opravlja skupščina na svoj način v našem 
dru.žbeno-pcliti "nem samoupravnem sistemu, opravlja izvršni svet na zanj spe- 
cifični način v svoji politTnoizvršni funkdji. S tem se izvršni svet uveljavlja 
kot eden najpomembnejših faktorjev integracije našega samoupravnega sistema 
v usklajevanju interesov in v določanju skupnega interesa, v odločanju o sred- 
stvih, o konkretnih ukrepih in metodah za uveljavljanje skupnih interesov v 
tekočih problemih, v pripravljanju in izvrševanju družbenega plana kot pri 
pripravljanju in uresničevaniu naconalnih programov razvoja Slovenije kot 
celoto in posameznih družbenih dejavnosti. Iz njegovega položaja in samostojnih 
funkcij, ki jih ima v na?em skupščinskem in samoupravnem sistemu, izv:ra 
tudi njegova vloga kot enega najpomembnejših faktorjev v ustvarjanju politike 
družbenega razvoja, izpopolnjevanja sistema samoupravljanja in enega gnav- 
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nih nosilcev zakonodajne aktivnosti skupščine. V isti funkciji in na podoben 
način nastopa izvršni svet tudi kot činitelj usklajevanja stališč pri vseh 
pomembnih vprašanjih družbenega razvoja in sistema z zveznim izvršnim svetom 
ter z drugimi političnoizvršnimi organi v Jugoslaviji. Vse rečeno velja tudi za 
integracijsko usklajevalno in usmerjevalno vlogo izvršnega sveta v odnosu do 
občinskih skupščin in občinskih političnoizvršnih in upravnih organov, seveda 
z ustreznimi specifičnostmi, tako v obliki in metodah, kakor v vsebini dela. 

Poslovnik, ki ga danes obravnavamo, urzja s teh sla ix sodelovanje izvršnega 
sveta v skupščini ter njegove odnose z zbori in drugimi telesi skupščine. Ob 
iskanju najustreznejših rešitev so bila sprejeta v poslovniku taka določila, ki 
postavljajo izvršni svet v položaj, da lahko ob vsakem vprašanju, ki se postavi 
na dnevni red kateregakoli telesa skupščine, tudi ob vprašanjih poslancev in 
ob vsakem vprašanju, ki ga jemlje v pretres katerikoli organ uprave, v vsaki 
fazi njegovega reševanja po> svoji lastni presoji oceni ali ga vzame v obravnavo 
ali ne, da lahko pravočasno zavzame o njem stališče in po svoji oceni o tem 
obvesti ali pa tudi ne, ustrezno telo skupščine ali upravni in drugi organ in 
da vedno ukrepa v skladu s svojimi pooblastili. S tem SO' usklajena tudi določila 
poslovnika o odgovornosti izvršnega sveta skupščini, možnosti, da poda odstavko 
in postavi vprašanje zaupnice. Obenem daje to tudi večji pomen možnosti, ki 
jo imajo poslanci po tem poslovniku, da postavijo' vprašanje zaupnice izvršnemu 
svetu ali posameznemu njegovemu članu. 

Osnovna delovna telesa skupščine za pripravljanje dela zborov so odbori 
in komisije skupščine in zborov. Delo teh teles daje delu skup- 
ščine stalni karakter. 2e v dosedanjem delu so odbori in komisije s svojo 
povezanostjo' z vsakdanjo prakso, s sodelovanjem z delovnimi skupnostmi in 
samoupravnimi organizacijami, z občinskimi skupščinami, družbeno-političnimi 
in drugimi družbenimi organzacijami, z anketami in konzultacijami zainteresi- 
ranih činiteljev, inštitutov, strokovnjakov in znanstvenih delavcev zagotavljali 
bolj vsetransko obravnavanje problemov in sprejemanje boljših relitev. Pred- 
loženi poslovnik glede tega postavlja še več'e zahteve, da se dosledno in siste- 
matično konzultirajo in pritegujejo vsi činitelji k pripravam za čim konkret- 
nejše delo zborov in skupščine in temeljito' in vsestransko obravnavanje vssh 
problemov. 

V tej vlogi odborov in komisij ni bilo in ne more biti razlik v pravicah 
in dolžnostih odborov in komisij republiškega zbora in zborov delovnih skup- 
nosti. Brez njihove enakopravnosti v pripravah dela in aktov zbora oziroma 
skupščine, v spremljanju izvajanja politike in teh aktov in vplivanje na to 
sploh ne more biti enakopravnosti zborov. Različni pogoji dela poslancev zborov 
delovnih skupnosti in njihovih odborov in komisij ne smejo in praksa kaže, 
da tudi ne morejo vplivati na enakopravnost v uporabljanju vseh možnosti pri 
pripravah za učinkovito delo zbora. Iz posebnega položaja in pogojev dela 
pos^ncev zborov delovnih skupnosti slede samo različne oblike in metode dela 
odborov in komisij teh zborov, večja prožnost pri ustanavljanju in ukinitvi takih 
teles, enakomernejša razporeditev obveznosti na vse poslance, kakor tudi večja 
prožnost glede spremljanja obveznosti odborov v pripravah za delo zbora po 
pomenu in nujnosti vsakega danega problema. Zato so se lahko v ustavi bolj 
podrobno in posebej nakazale možnosti odborov splošnega političnega zbora 
glede na položaj poslancev tega zbora. Zato ustava ni mogla pa tudi ni hotela 
tega storiti za odbore zborov delovnih skupnosti. Podrobnejša določila o njiho- 
vem delu morajo vsebovati poslovniki teh zborov. 

22* 



340 Skupna seja vseh zborov 

Ob v celoti uspešnem delu odborov mi dovolite, da omenim dve osnovni 
slabosti. V svojem delu odbori pri mnogih vprašanjih niso imeli dovolj lastne 
iniciative, da bi sprožili probleme, jih analizirali in predlagali ukrepe, in so se 
preveč naslanjali na ocene in predloge organov uprave. To je v mnogih primerih 
pripeljalo do ne dovolj vsestranskega obravnavanja problemov. Ob zaposlenosti 
uprave z drugimi operativnimi ali po njeni oceni bolj nujnimi posli, odbori in 
zbori skupščine na mnoga vprašanja tudi zaradi tega ne dajejo pravočasno 
odgovorov. V odborih se je dalje vse preveč vpeljala praksa glasovanja in na 
ta način zavzemanja in ugotavljanja stališč večine. Zanemarja pa se uveljav- 
ljanje stališč odbora s sistematičnim soočenjem različnih stališč in njihovim 
usklajevanjem s pomočjo argumentov. Najboljša priprava seje zbora je prav 
gotovo, kadar odbori v poročilu seznanijo zbor o vseh stališčih in argumentih 
ter razlogih, ki govore za posamezna stališča in seveda tudi o tem, katero 
stališče se je v odboru bolj uveljavilo in zakaj. Samo tako zbor pri obravnava- 
nju vprašanja lahko oceni, kakšne so materialne, strokovne, politične, družbeno- 
ekonomske in druge posledice posameznih stališč, katerim interesom ustrezajo 
posamezna stališča. Samo na ta način bo zbor lahko bolj kvalificirano odločal. 
Poslovnik skupščine določa dalje, katere akte sprejema skupščina in njeni zbori 
in kakšen je pravni karakter posameznih aktov. Ko je problem dozorel za 
obravnavanje na zasedanju zbora, je prav gotovo ena od nalog odborov, da 
predložijo zboru, kako naj se obravnava zaključi, in da zagotovijo skupno s 
pravno službo in pravnimi strokovnjaki obravnavani vsebini problema najpri- 
mernejšo pravno obliko, tako da bo akt, ki ga bo sprejela skupščina ali zbor, 
dobil tudi ustrezno1 pravno moč. 

Ob obravnavanju predloga poslovnika skupščine želim posebej opozoriti 
na določila, s katerimi se ureja razmerje skupščine do ustavnega sodišča 
Socialistične republike Slovenije. Tu mislim predvsem na ob- 
ravnavanje mnenj in predlogov ustavnega sodišča za izdajo in spremembo 
zakonov, dalje postopek v zvezi z odločbami ustavnega sodišča, ki se nanašajo 
na republiški zakon, ki zagotavlja izvršitev te odločbe, kakor tudi na možnost, 
da komisije skupščine in odbori zborov lahko vabijo ustavno sodišče na seje, 
na katerih obravnavajo vprašanja, ki so pomembna za uresničevanje ustavnosti 
in zakonitosti. 

Prav tako ureja poslovnik razmerja do vrhovnega in višjega 
gospodarskega sodišča ter javnega tožilstva in javnega 
pravobranilstva. Z delom zborov, odborov in komisij se lahko še bolj 
poglobi dosedanje koristno sodelovanje teh institucij v delu skupščine. 

Poslovnik skupščine na podlagi določil ustave in izkušenj dosedanjega 
dela predvideva, da deluje še naprej predsedstvo skupščine kot njeno 
posebno telo. Vloga skupščine in njena struktura, medsebojni odnosi skupščin- 
skih teles ter odnosi z drugimi samoupravnimi skupnostmi z zvezno' in z občin- 
skimi skupščinami, opravičujejo in zahtevajo obstoj predsedstva skupščine. 
Njegova vloga je predvsem v koordinaciji delovnih programov in dela zborov, 
ter v organizaciji dela v zvezi z izvajanjem programov in sodelovanjem med te- 
lesi skupščine, dalje z zvezno in občinskimi skupščinami in s skupščinami drugih 
republik in s samoupravnimi skupnostmi ter družbeno-političnimi in drugimi 
družbenimi organizacijami. V tej vlogi lahko predsedstvo izdela programsko 
osnovo dela skupščine in daje pobudo za obravnavanje vprašanj splošnopolitič- 
nega pomena.. Stališča, ki jih bo zavzemalo predsedstvo o posameznih vprašanjih 
dela skupščine in njenih teles, lahko člani predsedstva uveljavljajo samo po 
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redni poti skupščinskega mehanizma, pri tem lahko predsedstvo zahteva, 
da tako vprašanje obravnava na svoji seji komisija, odbor ali drugo telo skup- 
ščine in njenega zbora. 

Skupščinski poslovnik vsebuje tudi osnovna določila o delu sekretariata 
skupščine in strokovnih služb zaradi velikega pomena njihovega dela za infor- 
miranost in druge pogoje dela poslancev, za skladno in vsebinsko poglabljanje 
poslovanja skupščine, dalje za v tehničnem in organizacijskem pogledu nemo- 
ten, ekspeditiven in sodoben način dela, kakor tudi za ustrezno* informiranje 
javnosti. Podrobneje bodo' obravnavali delo sekretariata in strokovnih služb 
posebni pravilniki. 

Javnost dela skupščine, obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki 
tiska, radia in televizije je že do sedaj mnogo pripomoglo k uveljavljanju vloge 
in dela skupščine. Oblike in metode obveščanja javnosti ter organizacija sode- 
lovanja s predstavniki sredstev za komunikacije bo treba čimprej bolj podrobno 
in sistematično urediti s posebnim pravilnikom. 

Tovarišice in tovariši, to so osnovne karakteristike našega skupščinskega 
sistema na sedanji stopnji razvoja samoupravljanja in družbeno-političnega si- 
stema, na katere sem hotel opozoriti ob obravnavanju predloga poslovnika 
Skupščine Socialistične republike Slovenije. Menim, da predloženi poslovnik na 
ustrezen način ureja delo in organizacijo naše skupščine in da zasluži komisija 
naše priznanje za trud in temeljito opravljeno delo. 

Prosim sedaj predsednika komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika 
Skupščine SR Slovenije, da da zaključno poročilo komisije. Besedo ima tovariš 
Ivan Ros. 

Ivan R O' s : Tovarišice in tovariši poslanci. Ko na današnji seji vsi zbori 
Skupščine SR Slovenije obravnavajo in sprejemajo predlog poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, ne razpravljaj O' samo' o štirimesečnem intenzivnem delu 
komisije za pripravo predloga stalnega poslovnika skupščine, ampak tudi o 
prizadevanju vrste faktorjev, ki so poleg članov komisije sodelovali pri sestavi 
poslovnika. 

Pri osnutku in kasneje pri predlogu poslovnika je bila dana vrsta pred- 
logov, mnenj in pripomb z različnih vidikov in stališč. Poleg osmih rednih sej 
komisije so bili še številni sestanki in posvetovanja. Na sejah komisije so sode^ 
lovali predsednik skupščine in drugi člani predsedstva skupščine, podpredsednik 
izvršnega sveta in pravni strokovnjaki. Predsedstvo skupščine je o poslovniku 
razpravljalo na dveh sejah, prav tako> SO' o njem dvakrat razpravljali člani 
delegacije Socialistične republike Slovenije v zveznem zboru in zboru narodov. 
Posamezna poglavja poslovnika so obravnavale in pripravljale delovne skupine 
poslancev, ki jih je imenovalo predsedstvo' skupščine. Imeli smo vrsto sestankov 
s predstavniki izvršnega sveta, s predsednikom in sodniki ustavnega sodišča SR 
Slovenije, s predsednikom Socialistične zveze delovnega ljudstva in člani repu- 
bliških vodstev družbeno-političnih organizacij ter s predstavniki občinskih 
skupščin. 

Komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika skupščine se je prvič 
sestala dne 13. junija 1967. Na tej seji, ki so se je udeležili tudi predsedniki 
in člani predsedstva skupščine ter podpredsednik izvršnega sveta, je komisija 
razpravljala o> temeljnih vprašanjih v zvezi s pripravo stalnega poslovnika skup- 
ščine. Večina vprašanj, kot so- vloga poslanca, sodelovanje skupščine z občinskimi 
skupščinami, sodelovanje z republiškimi samoupravnimi skupnostmi, delovnimi 
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organizacijami in družbeno-političnimi organizacijami, funkcije izvršnega sveta 
kot organa skupščine, odnos skupščine do republiške uprave, sodelovanje repu- 
bliške skupščine z zvezno skupšdno in s tem v zvezi vloga članov delegacije 
SR Slovenije, vloga stalnih odborov republiškega zbora in stalnih odborov 
zborov delovnih skupnosti, vprašanje odgovornosti in poslanska vprašanja, je 
ostala na dnevnem redu seje komisije do sestave dokončnega predloga poslov- 
nika. Odgovoriti je bilo treba tudi na vprašanje ali naj bo poslovnik skupščine 
osnovni akt, ki bo urejal vse zadeve skupne za skupščino in njene zbore, ali 
pa naj poslovniki zborov še naprej urejajo za vsak zbor vse zadeve, poslovnik 
skupščine pa bi potem vseboval v glavnem le določbe o predsedniku in pod- 
predsedniku skupščine, predsedstvu skupščine, tajniku skupščine in določbe 
o skupni seji. 

Soglasno je bilo že na prvi seji sklenjeno, da naj bo pcslovnik skupščine 
osnovni akt, ki ureja in določa pravice in dolžnosti poslancev ter pristojnosti 
skupščine ter njenih teles, razmerja navznoter in navzven ter postopke, poslov- 
niki zborov pa naj vsebujejo le specifičnosti zborov. 

Na tej seji so bila tudi postavljena načela, na katerih naj poslovnik temelji. 
Sprejeto je bilo stališče, da je treba v poslovniku najprej opredeliti vlogo 
poslanca v skupščini in v njeni volilni enoti ter njegove odnose do volivcev in 
volilnega telesa, skratka, opredeliti njegove naloge, pravice in dolžnosti. Poslanca 
je treba postaviti kot izhodišče, poslovnik naj izhaja iz vloge in nalog poslanca 
in iz njegovih odnosov do organov samouprave. Izhajajoč iz vloge in nalog 
poslanca, naj poslovnik določi delo in organizacijo skupščine kot celote in nato 
načela in mehanizem za sodelovanje zborov, komisij, odborov in drugih teles 
skupščine. 

V poslovniku je treba nadalje natančneje določiti odnose in načine sodelo- 
vanja z izvršnim svetom, republiškimi upravnimi organi in drugimi republi- 
škimi organi, nadalje odnose in načine sodelovanja z občinskimi skupščinami, 
delovnimi organizacijami in njihovimi združenji, republiškimi samoupravnimi 
skupnostmi in družbeno-političnimi organizacijami. Na podlagi teh odnosov naj 
poslovnik ves republiški samoupravni mehanizem prek skupščine vključuje 
v federacijo in ureja sodelovanje naše republiške skupščine z zvezno skupščino. 
Poleg tega naj poslovnik vsebuje enotne določbe za vso skupščino o proceduri 
in O' aktih. 

Na podlagi sklepov seje z dne 13. junija 1967 je bil sestavljen prvi osnutek 
poslovnika, o katerem je komisija razpravljala na seji dne 28. junija 1967. Tudi 
na tej seji so bili navzoči predsednik skupščine in člani predsedstva. Komisija 
je sprejela vrsto sprememb in dopolnitev, na kar je bil pripravljen drugi osnu- 
tek poslovnika in v začetku julija poslan v razpravo poslancem vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije, članom delegacije SR Slovenije, izvršnemu svetu, 
občinskim skupščinam, republiškim sekretariatom, republiškim pravosodnim 
organom, republiški konferenci Socialistične zveze delovnih ljudi Slovenije, cen- 
tralnemu komiteju Zveze komunistov Slovenije, republiškemu svetu Zveze 
sindikatov Jugoslavije, gospodarski zbornici SR Slovenije in drugim republiškim 
in samoupravnim skupnostim s prošnjo, da do 10. septembra 1967 sporočijo, 
komisiji svoje predloge, pripombe in mnenja. 

V javni razpravi je bilo danih 56 predlogov in pripomb, posebej pa so svoje 
pripombe in mnenja poslali še nekateri člani izvršnega sveta. 

Po letnem odmoru skupščine je bila dne 18. septembra in 20. oktobra tretja 
seja komisije, na kateri smo obravnavali predloge, pripombe in mnenja k 
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cisnutku ter pripravili predlog poslovnika in obširno obrazložitev k temu pred- 
logu. O predlogu poslovnika so razpravljali odbori in komisije skupščine na 
sejah cd 3. do 17. novembra, in dalje 78 predlogov in 41 pripomb, o katerih 
je komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika razpravljala na sejah dne 
10. in 21. novembra 1967. V obrazložitvi, kakor tudi v poročilu o predlaganih 
spremembah in dopolnitvah k predlogu poslovnika Skupščine SR Slovenije 
je komisija seznanila poslance vseh zborov s svojimi stališči do predlaganih 
sprememb in dopolnitev ter z razlogi za ta stališča. Kot ste lahko' ugotovili, 
je komisija veliko večino predlaganih sprememb in dopolnitev sprejela. 

Za današnjo sejo so bili poslani obširni materiali. Zato v tem svojem poro- 
čilu ne bom ponavljal in obrazlagal posameznih rešitev k predlogu poslovnika 
in se sklicujem le na utemeljitve v poslanih materialih. Omejil se bom na 
nekatere ugotovitve in vprašanja, za katere sedim, da jih je treba v današnji 
razpravi posebej poudariti. 

Strukture skupščin vseh družbeno-političnih skupnosti so bile okvirno 
določene z ustavo leta 1963. Bistvo teh struktur je v povezanosti med političnim 
predstavništvom in izvrševanjem oblasti ter najvišjimi oblikami samouprav- 
ljanja, kar je podlaga za doslednejšo demokratizacijo pri upravljanju skupnih 
zadev. V štiriletnem mandatnem obdobju so bile strukturalne osnove skupščin- 
skega sistema v praksi potrjene, nakazovati pa so se pričeli novi problemi, ki 
izvirajo tako iz nadaljnjih teženj po izpopolnitvi delovanja skupščine, kot tudi 
iz teženj po jasnejših opredelitvah nalog in medsebojnih odnosov skupščinskih 
organov. V poslovniku je bilo torej treba graditi na ustavi iz leta 1963 in 
dosedanjih delovnih izkušnjah pri uveljavljanju skupščinskega sistema, na 
ustavnih amandmajih iz letošnjega leta in perspektivah razvoja. V razpravah 
in pri delu na poslovniku je bila stalno prisotna zamisel, da mora poslovnik 
dati okvire za demokratični politični sistem, ki temelji na socialističnih pro- 
izvodnih odnosih, na samoupravljanju delovnega človeka, na delitvi po delu 
in na drugih oblikah uveljavljanja delovnega človeka. Z njim mora priti čimbolj 
do izraza načelo, da se skupščine, od občinskih do zvezne, ne omejuiejo na 
splošno politično reprezentiranje občanov, ampak so na svojem področju tudi 
najvišji organ samoupravljanja. 

Že v poročilu o prvi seji komisije sem omenil, da je komisija štela kot 
posebno pomembno vprašanje, ki ga naj poslovnik obdela in na katerem naj 
temeljijo vse druge določbe poslovnika, vprašanje položaja in vloge poslanca. 
Za razliko cd poslanca v klasičnem parlamentarnem sistemu, ki je splošni po- 
litični reprezentant in se opira na monopol političnih strank, je poslanec v 
našem skupščinskem sistemu samostojen in odgovoren nosilec skupščinskega 
dela v vseh njegovih fazah. Pri svojem delu se mora naslanjati na konkretne 
interese in težnje delovnega človeka na posameznih področjih družbenega dela, 
ki prihajajo do izraza v delovnih organizacijah, komunalnih in družbenih ter 
kulturnih dejavnostih. Tako postaja poslanec neposredni predstavnik osnovnih 
interesov in potreb delovnega človeka, ki so skupni vsem ljudem, delujočim pod 
istimi pogoji. Takšna vloga poslanca bi ostala le na papirju, če se poslanec ne 
bi hkrati opiral na družbeno vlogo družbeno-političnih organizacij, Socialistično 
zvezo, Zvezo komunistov, sindikatov itd. 

Skupščina sprejema svoje odločitve samostojno. Vendar te odločitve ne 
morejo biti demokratično pripravljene in ne morejo odražati realnih potreb 
družbe, pa tudi izvajale se ne bi uspešno, če ne bi bilo mobilizacijske in integra- 
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cijske aktivnosti Socialistične zveze, Zveze komunistov, sindikatov in drugih 
dejavnikov v družbeni zavesti. 

Komisija se je trudila ta koncept čimbolj popolno odraziti v določbah po- 
slovnika. To tembolj, ker se je tako zamišljena vloga poislanca že potrjevala 
v dosedanjem delu skupščine in jo je bilo treba s poslovnikom potrditi ter 
zagotoviti poslancu položaj, ki mu bo čimbolj omogočil to- vlogo izvajati. 

V javni razpravi O' osnutku poslovnika so bile določbe o poslancih sprejete 
kot potrebne in so zlasti na sestankih sekcij klubov poslancev na posameznih 
področjih te določbe pozdravili. Komisija pa je pri sestavi predloga poslovnika 
na osnovi pripomb, ki so bile dane, določbe o poslancih ponovno kritično ob- 
ravnavala z vidika, da je poslanec zavestni politični delavec, katerega dejavnost 
temelji na njegovem odnosu do poslanske funkcije, in da zato preveč podrobno 
predpisovanje njegovih nalog ne bi bilo primerno. 

V zvezi z instrumenti, ki naj čimbolj zagotovijo* poslancem izvajati z ustavo 
določeno vlogo*, je bila v odborih in komisijah skupščine zelo živa razprava. 
Največ razprav je bilo prav o poslanskih vprašanjih. Izraženo je bilo mnenje, 
da je pravica poslanca do poslanskega vprašanja preveč omejena v klasične 
okvire in ne ustreza več položaju in vlogi poslanca kot člana najvišjega samo- 
upravnega družbenega organa v republiki. Zato ne gre omejevati pravice po- 
slanca do vprašanja le na izvršni svet in republiške upravne organe, ampak 
bi bilo treba dati poslancu pravico, da neposredno postavlja vprašanje tudi 
predstavnikom vseh tistih samoupravnih skupnosti in institucij, s katerimi se 
skupščina pri svojem delu povezuje, oziroma s katerimi v družbenem samo- 
upravnem mehanizmu kakorkoli sodeluje kot npr. z republiško izobraževalno 
skupnostjo, gospodarsko zbornico, ustavnim sodiščem, vrhovnim sodiščem, uni- 
verzo itn. 

Komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika skupščine je v celoti 
soglašala z mislijo, da je potrebna čim tesnejša povezava republiške skupščine 
z organi in organizacijami, s katerimi pri opravljanju svojih nalog sodeluje in 
da bodo potrebne razprave v skupščini, v katerih bodo* predstavniki teh orga- 
nizacij tudi odgovarjali na vprašanja in pripombe poslancev oziroma pojasnje- 
vali svoja stališča do* predlogov poslancev. Vendar pa teh razprav ni mogoče 
zamenjati z institutom poslanskih vprašanj, ki je določen in urejen v ustavi. 
Za poslanska vprašanja je predpisan poseben postopek, naslavljajo se le na 
izvršni svet in republiške upravne organe. Ti so namreč za svoje delo* odgovorni 
skupščini in je pravica vprašanja tesno povezana z odnosom odgovornosti. Ne 
glede na določbe o poslanskih vprašanjih pa poslovnik omogoča, iz duha nje- 
govih določb pa celo izhaja, da bi moral vsak poslanec sprožiti v svojem zboru 
obravnavo vprašanja, ki ima pomen za delovne organizacije s področja zbora 
oziroma za delovne ljudi v teh organizacijah. To velja zlasti za poslance zborov 
v delovni skupnosti. Sprožijo pa poslanci vprašanje na ta način, da predlagajo, 
naj se postavi na dnevni red seje zbora komisije ali odbora. 

V zvezi s poslanskimi vprašanji sta v razpravi prišli do veljave še dve 
mnenji. Eni so se zavzemali za to, naj bi bil predsednik zbora nekak razsodnik 
o tem, ali je poslansko vprašanje umestno in v skladu s poslovnikom in bi 
imel pravico poslansko* vprašanje zavrniti. V bistvu se je to mnenje uveljavilo 
v poslovniku zvezne skupščine, ki razen tega tudi določa, da poslansko vpra- 
šanje ne sme trajati dlje kot dve minuti. Drugi pa so bili zopet mnenja, da bi 
bilo treba poslancu v celoti prepustiti odločanje o tem, kaj naj bo vsebina po- 
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slanskega vprašanja in tudi to, kdo naj na vprašanje odgovori, izvršni svet ali 
republiški upravni organ. 

Komisija je mnenja, da so poslanska vprašanja izredno pomemben institut 
skupščinskega sistema, ki daje poslancu možnost, da pomembne probleme druž- 
beno-politične skupnosti in delovne organizacije prenaša v skupščino in tako 
omogoča pravočasno reagiranje na negativne pojave, razen tega se1, kot sem že 
omenil, s poslanskimi vprašanji uresničuje tudi načelo odgovornosti republiških 
funkcionarjev za njihovo delo oziroma za delo organov, ki jih vodijo1. 

Pri tem se je komisija zavedala, da se s poslanskim vprašanjem lahko 
zasleduje tudi povsem drug namen kot ga vprašanje kaže, da se za njim lahko 
skrivajo najrazličnejše lokalistične tendence in interesi. Vendar je komisija 
mnenja, da pozitivne strani poslanskih vprašanj prevladujejo in da to> po- 
trjuje tudi praksa v zborih naše skupščine. Zato komisija ni sprejela nikakih 
omejitev ali filtrov bodisi glede vsebine poslanskega vprašanja, bodisi glede 
njegove oblike in pa dolžine. Vnesla je določbo, naj bodo poslanska vprašanja 
kratka, s čimer je opozorila na karakter teh vprašanj, vendar ni postavila no- 
benih časovnih meril, npr. dve minuti, kot zvezni poslovnik. 

Komisija je tudi sprejela načelo, da mora na poslansko vprašanje praviloma 
odgovoriti tisti, na kogar je naslovljeno — torej na vprašanje, naslovljeno' iz- 
vršnemu svetu, izvršni svet, na vprašanje naslovljeno na funkcionarja repu- 
bliškega upravnega organa, funkcionar republiškega upravnega organa. Vendar 
je komisija to načelo omilila glede na to, da je izvršni svet politično-izvršilni 
organ skupščine, ki je odgovoren za izvajanje politike, ki jo določa skupščina, 
in ki nadzoruje delo republiških upravnih organov. Po predlogu poslovnika 
lahko izvršni svet sam odgovori na vprašanje, ki je bilo postavljeno republi- 
škemu upravnemu organu, lahko pa tudi določi, da na vprašanje, naslovljeno 
izvršnemu svetu odgovori funkcionar republiškega upravnega organa, Da pa 
ne bi izjema postala pravilo, ima poslanec, ki je postavil vprašanje izvršnemu 
svetu, pa je na to vprašanje odgovoril funkcionar republiškega upravnega or- 
gana, pravico, da se s takim odgovorom ne zadovolji in da zahteva, da na nje- 
govo vprašanje odgovori član izvršnega sveta. 

V komisiji so bile nadalje obširne razprave o tem, kako zagotoviti poslancu 
čimbolj popolno obveščenost. Izražena so bila mnenja, da ni dovolj omogočiti 
poslancem zbiranje informacij v skupščini, izvršnem svetu, republiških upravnih 
organih ter v organih in v organizacijah na območju, ki zajema volilno enoto 
poslanca, temveč, da bi morala biti poslancu dana možnost, zbirati informacije 
na območju cele republike. 

Tega mnenja komisija ni sprejela, ker lahko- poslanec pride do takih po- 
datkov s poslanskimi vprašanji, z zahtevami o obvestilih, preskrbijo pa mu jih 
lahko tudi republiški upravni organi in strokovna služba skupščine. Tako do- 
ločilo bi lahko v praksi pripeljalo tudi do krnenja samoupravnih pravic. Pri 
tem pa je bilo seveda poudarjeno, da bo- morala biti strokovna služba skupščine 
v prihodnje usposobljena in kvalificirana, da pomaga poslancem pri njihovem 
delu in jim preskrbi potrebno gradivo in dokumentacijo. 

Gotovo ste opazili, da je komisija spremenila svoje stališče glede sankcij 
za nedisciplino poslancev pri udeležbi na sejah zborov. Komisija je namreč 
sprva stala na stališču, da zadošča določba, po kateri ima poslanec pravico in 
dolžnost udeleževati se sej zbora, v katerem je izvoljen, in da ni potrebna po- 
sebna določba za primer nediscipliniranosti poslanca, saj bodo taki primeri 
redki in jih bo moč urejati prek kluba poslancev, osebnih pogovorov pred- 
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sednika zbora z nediscipliniranim poslancem in podobno. Stanje, do kakršnega 
je prišlo v letošnji jeseni, pa je bilo vsaj delni vzrok tudi za to, da je bila pri 
zadnji redakciji predloga poslovnika na predlog članov nekaterih komisij in 
odborov vnesena določba, da je predstavnik zbora dolžan obvestiti zbor, če član 
zbora trikrat zaporedoma ne pride na sejo in ne opraviči svojega izostanka. 

Skupščina dela permanentno. To se odraža zlasti v delu komisij in odborov 
ter v drugih oblikah organiziranega dela poslancev. Tu se rešujejo problemi in 
dileme ter oblikuje mnenje, stališča in predlogi. Poslanec se bo moral za tako 
delo nenehno usposabljati, preskrbeti pa si bo moral tudi čas za tako delo v 
komisijah in odborih. Zato je poslovnik še posebej zaostril obveznost članov teh 
teles, da se udeležujejo' sej in v primeru neaktivnosti tudi razrešijo članstva 
v komisiji oziroma odboru. 

Že v obrazložitvi k predlogu poslovnika ste bili obveščeni, da novi poslovnik 
določa, da ima poslanec imunitetno pravico od dneva, ko je izvoljen, in ne šele 
od dneva, ko je prejel potrdilo o izvolitvi. Na tako rešitev je bila v javni raz- 
pravi dana pripomba, naj bi veljala imunitetna pravica poslanca šele od dneva, 
ko mu je bil mandat verificiran. Komisija tega predloga ni mogla sprejeti, ker 
se z verifikacijo mandata v zboru skupščine le ugotavlja, da je bil poslanec v 
skladu s predpisi izvoljen in da ni bilo v volilnem postopku zlorab ali nepra- 
vilnosti. 

V poglavje o poslancih so bile uvrščene tudi določbe o članih delegacije naše 
republike v zveznem zboru oziroma zboru narodov. Čeprav je o tem že govoril 
tovariš predsednik skupščine, vendar mislim, da je prav, če poudarim temeljne 
misli, ki jih je komisija vnesla v poslovnik in sicer: člani delegacije imajo, ne 
glede na to ali so poslanci republiškega zbora, vse pravice poslancev republiškega 
zbora, pri tem pa imajo pravico glasovanja v republiškem zboru seveda le tisti 
člani delegacije, ki so izvoljeni iz vrst poslancev republiškega zbora. 

Člani delegacije se lahko udeležujejo tudi sej zborov delovnih skupnosti 
in lahko na teh sejah sodelujejo z razpravami, poročili, predlogi in podobno. 
Člani delegacije ne nastopajo kot enotna skupina, kot delegacija in poslovnik de- 
legacije kot skupine ne institucionalizira. Dolžnosti članov delegacije do skup- 
ščine temeljijo na odnosu in dolžnostih poslanca do njegovega volilnega telesa, 
zato so člani delegacije dolžni v zveznem zboru obrazložiti stališča, mnenja in 
predloge republiške skupščine, če ta od njih to zahteva, vendar imajo pravico, 
da potem ko stališča, mnenja in predloge republiške skupščine obrazložijo, na- 
vedejo tudi svoja lastna stališča in se po svojih stališčih opredelijo. 

Ko je komisija sestavljala določbe o članih delegacije, je v osnutku sku- 
šala najprej zelo podrobno določati ne samo njihove pravice in dolžnosti v 
republiški skupščini, ampak tudi metode dela s člani delegacije kot eno izmed 
oblik sodelovanja republiške skupščine z zvezno skupščino. V končni redakciji 
v predlogu kot je pred vami, je komisija od prvotne zamisli odstopila. Sedaj 
so jasno precizirane le pravice in dolžnosti članov delegacije, glede metod dela 
pa ima poslovnik le okvirne določbe, ki omogočajo najrazličnejše oblike kot 
jih bo> terjala praksa. V poslovniku je pomembna določba, da člani delegacije 
enkrat na leto poročajo republiškemu zboru o delu zvezne skupščine v zvezi s 
svojim delom v njej, ter da se to poročilo razmnoži in pošlje poslancem vseh 
zborov. 

Ker je poslovnik osrednji in temeljni akt za delo in organizacijo skupščine, 
ureja v celoti pristojnosti skupščine, njenih zborov in komisij, pa tudi osnovne 
značilnosti odborov in drugih teles zborov. Dosedanja struktura skupščine je 
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ostala neizpremenjena. Povečalo pa se je število skupščinskih teles in natanč- 
neje so se razmejile pristojnosti zborov ter podrobneje opisale naloge odborov. 

Glede na zahtevnost delovanja skupščine in njenih teles, pa tudi glede na 
dosedanje izkušnje je prevladala misel, da je potrebno obdelati vsa ta vprašanja. 
S tem tudi odpade potreba v poslovnikih zborov urejati zadeve, ki so že rešene 
v poslovniku skupščine. 

V poglavju o telesih skupščine, kakor tudi v naslednjih poglavjih, je ko- 
misija skušala čimbolj uveljaviti dve temeljni zamisli: 

1. da skupščina dela stalno in da se to delo ne odraža le v sejah zborov, 
ampak v delu vseh skupščinskih teles, predvsem v delu komisij, stalnih in ob- 
časnih odborov, delovnih skupin itd., ki proučujejo določena vprašanja, sprem- 
ljaje' problematiko posameznih področij, pripravljajo predloge aktov pa tudi 
stališča, poročila in informacije za skupščino oziroma njene zbore. Ponovno 
želim poudariti dejstvo, da bo tako stalno delo skupščine nujno terjalo ustrezne 
ukrepitve v smeri razbremenitve poslancev z drugim delom, da se tako zagotovi 
redno delo skupščine, terjalo pa bo tudi povečano disciplino in sodelovanje 
poslancev na sejah zborov, komisij, odborov itd. 

2. Komisija je v predlogu poslovnika skušala uveljaviti zamisel, da funkcija 
republiške skupščine kot najvišjega organa oblasti v republiki ostaja, da pa se 
vedno bolj krepi njena funkcija kot najvišjega organa samoupravljanja v re- 
publiki. Nedvomno je skupščina v preteklem obdobju naredila odločilni na- 
predek v tem smislu in se tudi praktično uveljavila kot bistveni sestavni del 
našega samoupravnega sistema. 2e doslej je obstajala praksa, da so v delu 
skupščine, zlasti v delu komisije in odborov, sodelovali predstavniki delovnih 
organizacij, republiških samoupravnih skupnosti, družbeno-političnih organi- 
zacij in društev ter znanstveno-raziskovalnih in drugih institucij, pa tudi pred- 
stavniki občin, ki so bili za reševanje določenega vprašanja še posebej zain- 
teresirani. 

Komisija je vnesla v poslovnik določbe in poglavja o kar najbolj tesnem 
povezovanju skupščine s celotnim mehanizmom družbenega samoupravljanja 
v republiki. Hoteli smo zagotoviti kar najbolj neposredni vpliv samoupravljalcev 
v delovnih organizacijah, ustanovah, družbenih organizacijah, samoupravnih 
skupnostih in komunah na delo v skupščini. Skušali smo zgraditi oblike, me- 
todo in vsebino- dela, da tako povezovanje dosežemo v kar največji meri. 

Predlog poslovnika predpisuje oblike in metode dela z vsemi temi organi 
in organizacijami, pri tem pa vključuje še znanstvene in strokovne delavce. 
Izhajali smo iz postavke, da zapletenih problemov naše družbe ni mogoče kva- 
litetno obravnavati in uspešno reševati brez stalnega sodelovanja z vsemi, ki 
imajo znanje, konkretne izkušnje in ustvarjalne sposobnosti za reševanje vpra- 
šanj, ki jih skupščina obravnava. Na ta način se v delo skupščine vključujejo 
konkretni interesi, izkušnje delovnih ljudi in znanstveni potencial republike. 

S poslovnikom je zlasti na eni strani poudarjeno sodelovanje skupščine z 
občinskimi skupščinami glede na to, da se republiški zbor v skladu z našo 
republiško ustavo vedno bolj formira kot zbor delegatov občanov v občinah. 
Poslovnik predpisuje sodelovanje republiške skupščine z občinskimi skupšči- 
nami v vseh oblikah dejavnosti republiške skupščine, od zakonodajne dejavnosti, 
obravnavanja vprašanj, izmenjava mnenj, predlogov in stališč, do izmenjave 
gradiv, sestavkov in tako dalje, kakor tudi pri sestavljanju programov dela 
skupš'ine. Na drugi strani pa je poudarjeno sodelovanje skupščine z delovnimi 
organizacijami in republiškimi samoupravnimi skupnostmi glede na to, da je 
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vsak od zborov delovnih skupnosti zbor delegatov delovnih ljudi v delovnih 
skupnostih, oblike tega sodelovanja pa bodo morale biti podrobneje in v skladu 
s specifičnimi potrebami definirane v poslovnikih posameznih zborov delovnih 
skupnosti. 

Če sedaj od teh temeljnih postavk preidem h konkretnim določbam poslov- 
nika o organizaciji skupščine, bi omenil najprej določbe o pristojnosti zborov. 
Glede teh je komisija skoraj v celoti sprejela razdelitev področij, kot jo določa 
poslovnik zvezne skupščine, in sicer predvsem zato, ker je bila mnenja, da ni 
primerno ohranjati dosedanje prakse, ko so bile precejšnje razlike med posa- 
meznimi republiškimi skupščinami, pa tudi med njimi in zvezno skupščino. Te 
razlike so nastale zato, ker je ustava le v splošnih obrisih določala štiri temeljna 
področja o pristojnosti štirih zborov delovnih skupnosti, predlog poslovnika pa 
skladno s poslovnikom zvezne skupščine podrobneje in bolj precizno določa 
področje zborov. 

Glede na vse to se bo s sprejemom predloga poslovnika precej spremenilo 
področje zborov delovnih skupnosti, zlasti gospodarskega in organizacijsko-poli- 
tičnega zbora. Za razliko od poslovnika zvezne skupščine je komisija vnesla v ena- 
kopravno pristojnost socialno-zdravstvenega zbora z republiškim zborom poleg 
varstva družin tudi varstvo otrok, ker se obe področji v celoti ne pokrivata. 
Poleg tega je komisija sklenila črtati iz pristojnosti tega zbora varstvo borcev 
NOB, ker je bila mnenja, da borcev ne moremo obravnavati kot posebno ka- 
tegorijo občanov, ampak kot vse cstale občane po ustreznih področjih, ki spa- 
dajo v pristojnost posameznih zborov. Glede na to«, da bi se obstoječa pereča 
problematika borcev poglobljeno proučevala in reševala, je bilo sprejeto stališče, 
da se pri republiškem zboru, ki pokriva in združuje vsa posamezna področja 
zborov delovnih skupnosti in z njimi enakopravno sprejema predpise, ustanovi 
posebna komisija za vprašanja borcev. Upoštevajoč razvoj od prejema ustave, 
zlasti ustavne amandmaje iz letošnjega leta, se je razširila samostojna pristojnost 
republiškega zbora v zadevah mednarodnih odnosov, narodne obrambe in 
državne varnosti. Iz obrazložitve k predlogu poslovnika so- vam znani razlogi za 
ustanovitev nove skupščinske stalne komisije za državno varnost in za ustano- 
vitev mnogih drugih teles skupščine, kot sta svet za narodno obrambo in ko- 
misija za vprašanja mednarodnih odnosov. 

Komisija ni, kot že povedano', sprejela predloga, naj bi se ustanovila ko- 
misija za vprašanja borcev kot posebna skupščinska komisija. Poleg razlogov, 
ki sem jih že navedel in ki narekujejo-, da se taka komisija ustanovi pri repu- 
bliškem zboru, je treba povedati še naslednje: 

1. V razpravah v komisijah in odborih je velika večina sprejela stališče, 
da je skupščini potrebno telo-, ki naj sistematično obravnava vsa vprašanja s 
področja borcev. Tudi dosedanja praksa skupščinskega dela je pokazala potrebo 
po ustanovitvi takega telesa. O tem sta razpravljala predsedstvo skupščine in 
komisija za poslovnik in sklenila, naj se komisija s tako določenim področjem 
dela ustanovi pri republiškem zboru. S tako rešitvijo so se strinjali vsi odbori 
in komisije, ki so bili o tem sklepu obveščeni. 

2. Komisija za vprašanja borcev bo obravnavala celotno problematiko bor- 
cev in posredovala svoje ugotovitve, predloge in mnenja republiškemu zboru 
in ustreznemu zboru delovnih skupnosti, sodelovala pa bo tudi na sejah ustrez- 
nih odborov pristojnih zborov, ko- bodo ti o problemih borcev razpravljali. Ko- 
misija smatra, da taka rešitev najbolj ustreza potrebam, ki se kažejo- na tem 
področju in je v skladu z vsebino in sistemom dela skupščine. Iz teh razlogov 
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smo tudi predlog, da se tako komisijo ustanovi kot skupščinsko komisijo, for- 
malno odklonili in predlagamo prej navedeno rešitev. 

Spremembe so predlagane tudi glede komisij in drugih teles skupščine. 
Predvsem se je pri vseh teh komisijah povečalo- število članov. Številnejše ko- 
misije terja povečana vsebina in kvaliteta dela, pa tudi spremenjen obseg 
dela, saj bedo te komisije sodelovale tudi z ustreznimi telesi zvezne skupščine 
in z občinskimi skupščinami. Prav te spremembe bedo narekovale tudi pove- 
čanje števila članov odbora, kar bo- potrebno urediti s poslovniki zborov. Glede 
sprememb v pristojnosti posameznih skupščinskih komisij, zlasti komisije za 
volitve in imenovanja, komisije za družbeno nadzorstvo in komisije za vloge 
in pritožbe se sklicujem na navedbe v obrazložitvi. 

Poslovnik postavlja tudi temeljna načela za delo odborov posameznih zbo- 
rov. Zlasti je bilo pomembno vprašanje odnosa odborov posameznih zborov do 
izvršnega sveta in republiških upravnih organov. O tem je obširneje govoril 
tovariš predsednik. V dosedanji praksi so se stalni in občasni odbori v zborih 
delovnih skupnosti vedno močneje uveljavljali. Določbe predloga poslovnika 
sledijo temu razvoju in mu dajejo formalno potrditev. 

V zvezi z delom skupščine in njenih teles naj še omenim, da je v poslovniku 
dan pomemben poudarek pripravljanju in sprejemanju delovnih programov 
zborov in teles skupščine in programski osnovi za delo skupščine. Določbe po- 
slovnika, ki urejajo ta vprašanja, imajo svojo utemeljitev v tem, da je za smotrno 
in učinkovito delo potrebno jasno in konkretno določati bodoče naloge za 
daljše obdobje. 

Odnose med skupščino in izvršnim svetom ter upravnimi organi ureja 
poslovnik v skladu z ustavo in ustavnimi amandmaji. Izvršni svet je politično- 
izvršilni organ skupščine s posebnimi pooblastili in določenim delovnim pod- 
ročjem, ki kot organ skupščine nadzoruje delo republiških upravnih organov, 
jim daje splošne smernice za delo< in odgovarja skupščini za izvajanje politike, 
katere osnove določa skupščina. 

Komisija je s svojim delom težila, da se pospeši uresničitev osnovnih načel 
v razvoju našega skupščinskega sistema tudi v odnosu do izvršnega sveta in 
republiških upravnih organov. V preteklem obdobju je bil izvršni svet še 
vedno preveč vrhovni organ uprave, uprava pa je bila kljub ustavnim določbam 
premalo samostojna. Izvršni svet je imel tudi vso zakonodajno iniciativo. S po- 
slovnikom se zakonska iniciativa prenaša v skupščino*, izvršni svet pa ostaja 
tudi vnaprej eden glavnih nosilcev zakonodajne aktivnosti skupščine. V skup- 
ščini se bodo morale konfrontirati ideje, koncepti in interesi, poleg tega, da bo 
v določenih primerih izvršni svet uporabil svojo pravico do zakonske iniciative 
— zlasti bo to storil v pomembnejših zadevah — bo moral v vseh ostalih pri- 
merih zavzemati stališča ter dajati mnenja in predloge k predlogom aktov. 
Taka njegova vloga izhaja zlasti iz njegove odgovornosti za izvajanje zakonov 
in drugih aktov. 

S poslovnikom se zagotavlja tudi neposredno sodelovanje republiških uprav- 
nih organov s telesi skupščine. Dosedanje, rekel bi linearno sodelovanje skup- 
ščine in njenih teles z upravnimi organi prek izvršnega sveta, zamenja tri- 
kotnik skupščina — izvršni svet — republiški upravni organi, pri čemer lahko 
vsak od teh treh članov neposredno komunicira z drugima dvema. Seveda pa 
pri tem poslovnik zagotavlja izvršnemu svetu možnost, da nadzoruje delo 
upravnih organov. V zvezi z večjo samostojnostjo organov republiške uprave 
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pa se tudi povečuje odgovornost republiških funkcionarjev, ki so na čelu teh 
organov. 

V poslovniku je posebna pozornost posvečena odgovornosti izvršnega sveta 
in funkcionarjev, ki so na čelu republiških upravnih organov, z določbami o 
zaupnici in ostavki, ki so podrobno in povsem na novo urejene. 

Poslovnik ima določbe o sodelovanju republiške skupščine z zvezno skup- 
ščino šele za poglavji, ki urejajo razmerja republiške skupščine do vseh samo- 
upravnih organov in organizacij v republiki. Na ta način je tudi izraženo vklju- 
čevanje celotnega republiškega samoupravnega mehanizma prek republiške 
skupščine, ki je najvišji predstavnik oblasti in samoupravljanja republike, v 
federacijo. Z razvojem našega skupščinskega sistema, ustavnimi amandmaji in 
poslovnikom zvezne skupščine se je pritegnilo republiške skupščine k razpravam 
v zvezni skupščini. To pa zahteva novo kvaliteto dela republiške skupščine. Ko 
smo v kom'siji razpravljali o določbah poslovnika, ki naj opredelijo sodelovanje 
naše skupščine z zvezno skupščino,- smo sprejeli zamisel, naj naš poslovnik ne 
odraža mehanično le komplementarnih določb poslovnika zvezne skupščine o 
sodelovanju, ampak naj to sodelovanje nadalje razvija. 

Poslovnik določa tri oblike sodelovanja med zvezno skupščino in našo re- 
publiško skupščino, poleg oblik sodelovanja, ki se razvijajo prek članov dele- 
gacije republike. Pri tem so temeljna oblika sodelovanja delovni kontakti med 
komisijami in odbori vseh sk.up.ččin, da se tako doseže največja izmenjava 
mnenj, stališč in informacij ter rezultatov obravnav v posameznih telesih obeh 
skupščin. Predvsem bo treba težiti k čim večji lastni iniciativi teh teles, kajti 
delo teh teles lahko omogoči uspešno sodelovanje na nivoju republiških zborov 
z zbori zvezne skupščine. 

V poslovniku začrtane oblike sodelovanja z zvezno skupščino in pomoč 
članom delegacije republike za njihovo delo v telesih zvezne skupščine, vse to 
je terjalo, da se osnujejo že prej omenjena skupščinska telesa. 

Akti skupščine ostanejo isti kot doslej. Predpisani so z ustavo. Spreme- 
njena je določba o aktih, ki se sprejemajo na skupni seji vseh zborov. Sedaj 
bodo to le deklaracije in priporočila, ne pa več resolucije. Na skupni seji se bo 
v prihodnje sprejemalo' torej le akte, ki nimajo obveznega značaja. Poleg teh 
aktov se na skupni seji lahko obravnava in sprejema poslovnik skupš ine in 
odloki o ustanovitvi skupščinskih komisij ter opravijo v poslovniku določene 
volitve. 

Spremenjene so tudi določbe o sklepih. Sklep je akt skupščine, kadar ugo- 
tavlja stanje in nalaga obveznosti izvršnemu svetu in republiškim upravnim 
organom. S sklepom pa lahko zbori komisije in odbori odločajo o svojem no- 
tranjem delu in redu. Takyno odločitev je komisija sprejela glede na potrebe, 
ki SO' se pokazale v dosedanjem skupščinskem delu, pri čemer pa bo treba 
v prihodnje zagotoviti večjo doslednost pri označevanju aktov, ki jih sprejemajo 
zbori skupščine v skladu z določbami poslovnika, ki sedaj jasneje opredeljuje 
razliko med posameznimi akti. 

Precejšnje spremembe vnaša poslovnik v postopek pri sprejemanju zakonov. 
Predlagani trifazni postopek za sprejem zakonov naj zagotovi resnost in teme- 
ljitost pri obravnavanju problemov, ki terjajo, da se jih z zakoni uredi, in dovolj 
časa, da se poiščejo najboljše rešitve. Ta postopek tsrja permanentno delo 
skupščinskih teles in samih poslancev. Na ta način bo skupščina zaživela kot 
centralni faktor zakonodajne dejavnosti. 
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V razpravah v odborih in komisijah skupščine so se poslanci strinjali z 
določbami o trifaznem postopku, veliko pripomb in predlogov pa je bilo k 
posameznim določbam, predvsem, da se podaljšajo roki za vlaganje amandma- 
jev, da ni umestna določba, po kateri mora predlagatelj amandmaja opozoriti 
tudi na možnost za zagotovitev sredstev, če jih izvedba amandmaja terja in da 
sme poslanec predlagati amandmaje na seji zbora, ki razpravlja in sprejema 
predlog zakona, le v prirheru, če ga pcdpre deset poslancev. 

V obrazložitvi k predlogu po-slovnika in v poročilu k amandmajem odborov 
in komisij smo navedb, zakaj komisija teh predlogov ni sprejela. Če na kratko 
povzamem te razloge, moram poudariti, da je komisija v celotnem postopku za 
izdajo zakonov želela zagotoviti uveljavitev dveh načel. Prvič, dati poslancu 
vse možnosti, da navede, obrazloži in uveljavi svoja mnenja, misli in stališča 
o problemih, ki naj jih zakon uredi in da uveljavi svoje predloge, kako naj 
jih uredi. Zato v prvi fazi, ko odbori in zbori razpravljajo o temeljnih načelih 
nove zakonske ureditve, pa tudi v drugi fazi, ko razpravljajo* še o osnutku za- 
kona, ki mora biti formuliran po členih, poslancem ni potrebno predlagati 
sprememb, dopolnitev, mnenj in stališč k posameznim določbam ali poglavjem 
v obliki amandmajev, to je pismeno*, ampak lahko svoje predloge in stališča 
pošljejo* sicer pismeno, lahko pa jih tudi povedo na seji zbora in zbor mora 
o njih zavzeti stališče. Ves postopek je torej izredno sproščen in daje poslancem 
vse možnosti, da razvijejo* lastno iniciativo*. Seveda pa ni mogoče takšne spro- 
ščenosti v postopku ohraniti do* sprejema zakona, ker bi to škodovalo realizaciji 
drugega načela, ki ga je hotela komisija uresničiti, in to* je, zagotoviti, da bodo 
določbe zakona pretehtane in osvetljene z vseh plati in da bo torej zakon dober. 

Zato so v poslovniku določbe, da je treba predlog zakona takoj poslati vsem 
poslancem obeh zborov, ki zakon sprejemata. Zakonski predlog je torej treba 
poslati poslancem pc-prej kot je sklicana seja zbora in preden o predlogu zakona 
razpravljata pristojni odbor in zakoncdajno-pravna komisija. Zato je tudi 
v predlogu poslovnika določba, da je treba poslati predloge za spremembe in 
dopolnitve najmanj 10 dni pred sejo zbora, in da na seji zbora lahko predlaga 
amandma le poslanec, ki ga podpre še 10 poslancev. O vsakem amandmaju je 
treba namreč razpravljati enako resno in temeljito, kot o vsaki določbi predlo- 
ga zakona. Želeli smo zagotoviti, da se vse razprave opravijo pred sejo* zbora, 
ki sprejema predlog zakona, da se že poprej uskladijo stališča in sporazumno 
formulirajo posamezne določbe. Čeprav poslovnik ne izključuje amandmajev 
na seji zbora — in mislimo*, da je prav, da to dopuvča tako poslancem kot 
predlagateljem in izvrčnerhu svetu —• iz določb poslovnika jasno sledi, da bo 
v tekem primeru treba sejo praviloma prekiniti ali celo* predlog zakona izločiti 
iz dnevnega reda te seje. Ponovno pa želim poudariti to, kar smo že navedli 
v poročilu, da omejitve v rok:h in vlaganje amandmajev na seji zbora veljajo 
le za trifazni postopek, ne velja pa. za skrajšani in seveda še bolj razumljivo, 
ne za hitri postopek. 

V komisijah in cdborih skupščine so bili dani tudi nekateri predlogi, naj bi 
volitve skupščinskih funkcionarjev bile tajne. Komisija teh predlogov ni spre- 
jela, ker je bila mnenja, da je sedanja rešitev, ki omogoča javne in tajne vo- 
litve, najbolj demokratična in najprimernejša. Kadar bo le en sam kandidat, 
bi bilo povsem odveč uvajati komplic'rano obvezno proceduro tajnega glaso- 
vanja, računajoč pri tem z zavestjo* odgovornosti vsakega p€STanca, da bo res 
gksoval po svoji vesti. Kadar pa je več kandidatov, bodo volitve tajne že s tem, 
ko bo skupina poslancev, ki je potrebna za predlog, to zahtevala. In nedvomno 
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bo v takem primeru tajno glasovanje tudi najbolj ustrezalo. Volitve funkcionar- 
jev skupščine namreč ni mogoče primerjati z volitvami predsednika republike 
ali članov delegacije republike. V obeh teh primerih je skupščina, enkrat zve- 
zna, drugič republiška, volilno telo za določeno funkcijo- oziroma za poslanca 
v zvezno skupščino. Volitve poslancev so pri nas tajne in tudi volitve članov 
delegacije, ki so poslanci zvezne skupščine, ne morejo biti izjema. Povsem 
drugačen pa je položaj pri volitvah skupščinskih funkcionarjev, ker gre v tem 
primeru le za konstituiranje skupščine. Ta načela je poslovnik skušal dosledno 
izpeljati. 

Ob koncu bi omenil še to, da čaka skupščino, njeno predsedstvo in vse 
funkcionarje zahtevna naloga, prilagoditi funkcioniranje služb skupščine do- 
ločbam poslovnika, zlasti še potrebam poslancev, da bodo v polni meri lahko 
izpolnjevali svoje naloge v odnosu do- skupščine, občanov, komun ter delovnih 
in drugih skupnosti. Odbori in komisije skupščine so se v svojih razpravah še 
posebej zavzemali za potrebo takšne organizacije služb skupščine. 

Tovarišice in tovariši! Preden predlagam zboru skupščine predlog poslov- 
nika v sprejem, želim še enkrat poudariti tesno sodelovanje pri sestavljanju 
poslovnika, zlasti tovariša predsednika in predsedstva skupščine, predsednika, 
podpredsednika in članov izvršnega sveta, predsednika in članov ustavnega 
sodišča, predsednika Socialistične zveze in članov republiških vodstev družbeno- 
političnih organizacij, občinskih skupščin, republiških-sekretariatov in sekreta- 
riatov izvršnega sveta za zakonodajo ter pomoč vseh odborov in komisij skup- 
ščine ter poslancev, ki so predlog poslovnika podrobno obravnavali na svojih 
sejah. Pri razpravljanju o predlogih in pripombah je komisija upoštevala težo 
argumentov in je skoraj vse svoje odločitve sprejemala soglasno. 

Na današnji seji je komisija na predlog več poslancev sprejela tudi amand- 
ma, naj se črta zadnji odstavek 81. člena, ker po-vzr-oča nejasn-ost, prav glede 
na to, da se v mnogem omenjajo dosedanja določila o pristojnosti zborov. Iz 
te določbe pa bi bilo mogoče razbrati prikrit namen, da ostane vse pri starem. 
Prav tako- je komisija sprejela redakcijske popravke pri 67., 68. in 100. členu, 
s katerimi se precizneje določa dolžnost članov delegacije pri dajanju poročil 
republiški skupščini. 

Komisija za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije 
predlaga zborom Skupščine SR Slovenije, da predlog poslovnika sprejemajo 
s predloženimi spremembami in dopolnitvami. 

Predsednik Sergej Kraigher: Slišali ste zaključno poročilo komi- 
sije za pripravo predloga stalnega poslovnika Skupščine SR Slovenije. Pri- 
čenjamo- razpravo. Kdo želi besedo? Prosim. Besedo ima tovariš Ivan Franko, 
član republiškega zbora. 

Ivan Franko: Tovariš predsednik, tovarišice in tovariši poslanci! Do- 
volite mi, da izkoristim to priliko, ko so zbrani vsi zbori in da izrečem nekaj 
misli o vprašanju splošnega pomena, ki je našlo svoje mesto tudi v poslovniku 
skupščine in o katerem je govoril tudi tovariš predsednik. Gre namreč za vpra- 
šanje mesta in vloge skupščine v odnosu do narodne obrambe in sveta za na- 
rodno obrambo kot novega skupščinskega telesa. 

No-vi p-o-slovnik v 149. in 150. členu uvršča med skupščinska telesa svet za 
narodno obrambo, iz česar izhaja, da bo tudi problem narodne -cbrambe dobil 
v delu naše skupščine tisto mesto, ki mu po svo-jem pomenu in značaju pri- 
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pada. Takoj pa moram pripomniti, da so določila poslovnika glede tega zelo 
splošna in precej bleda ter taka kot so, ne predstavljajo najboljše rešitve. Ven- 
dar se za začetek lahko sprejmejo-, ker problem ni v bolj ali manj konkretnih 
in obširnih zakonskih in drugih določilih, marveč v naši miselnosti, v odgo- 
vornosti in zavzetosti do temeljnih problemov naše republike. Ustava SFRJ in 
SRS ter zakon o narodni obrambi nalagata republiki in njeni skupščini odgo- 
vorne naloge. V 3. odstavku 252. člena ustave SFRJ je zapisano: »Za pripravlja- 
nje in organiziranje JLA je odgovorna federacija, za organiziranje civilne za- 
ščite, predvojaškega pouka in sploh za pripravljanje in organiziranje narodne 
obrambe pa so odgovorne federacija, republika, občina in druge družbeno- 
politične skupnosti.« 

V drugem odstavku 4. člena ustave SRS pa je rečeno: »Obramba države 
je pravica in dolžnost vsakega občana, delovnih in drugih organizacij, kakor 
tudi republike in občine.« 

Zakon o narodni obrambi v 21., 22., 23. in 25. členu govori o odgovornosti, 
katere imajo republike in občine na področju narodne obrambe. Menim, da je 
v ustavi in v zakonu o narodni obrambi dovolj odgovornosti in pooblastil, ki 
so dane republiki ter se ni mogoče sklicevati — kot se to včasih dogaja — na to, 
da ti problemi niso rešeni z zakonskimi predpisi. Kljub temu pa lahko ugoto- 
vimo, da se skupščina in izvršni svet s problemi narodne obrambe nista v za- 
dostni meri ukvarjala ter se je prav zaradi tega nekako oblikovalo mnenje, 
da so ti problemi izven odgovornosti in možnosti republike, se pravi v izključni 
pristojnosti federacije. Aktivnost te skupščine se je v tem pogledu največkrat 
pričela in končala z izvolitvijo sveta za narodno obrambo, medtem ko o nje- 
govem delu in o problemih narodne obrambe skorajda ni razpravljala. 

Mislim, da je takšen položaj nelogičen in nenormalen, kot je nenormalno, 
da ta dom porabi veliko več časa, truda in energije za razpravljanje o mnogo 
manj važnih, dejal bi celo nevažnih problemih, medtem ko temeljni problemi, 
od katerih je odvisen obstoj naše republike, niso predmet razpravljanja in 
njegove pozornosti. Mislim, da se vsi zavedamo tega, da mednarodna situacija 
in iz tega izvirajoče naloge ne dopuščajo takšnega odnosa do narodne obrambe. 

S politiko posebnega pristopa in strategije lokalnih vojn, pravilnejše rečeno 
omejenih vojn, so ogrožene male, predvsem pa neodvisne države, vse in povsod 
in to toliko bolj, kolikor je manjša možnost direktnega spopada med super- 
silami. Poslednje vojne so pokazale, kakšne bodo verjetno bodoče lokalne vojne. 
Njihove značilnosti so bile: skrbne priprave agresorja in nenaden napad, nagli 
in odločilni uspehi ter angažiranje v mednarodni organizaciji oziroma velikih 
sil, da se novo stanje, novi status quo doseže mednarodnopravno oziroma da se 
vsaj diplomatsko sankcionira. Ob taki situaciji pa je usoda vsakega naroda 
in države odvisna predvsem od njega samega, od njegove sposobnosti, da sprejme 
in zdrži ter takoj vrne prvi udarec in ne dovoli, da bi se bliskoviti uspehi s 
prekinitvijo ognja in drugimi intervencijami spremenijo v trajno stanje. Hkrati 
pa lahko računa na učinkovito' pomoč samo tista žrtev agresije, ki je sposobna, 
da sprejme in takoj vrne prvi udarec, ter da pridobi na času in prostoru. Za 
dosego takšne stopnje obrambne sposobnosti pa je potrebna izredna priprav- 
ljenost, organiziranost in mobilizacija vseh potencialov, vsakega državljana, 
vseh materialnih dobrin, skratka vse dežele. To je danes edino učinkovito 
sredstvo malih narodov zoper sodobno- orožje in tehnično premoč nasploh. 

23 
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Dosedanja naša praksa, da se je narodna obramba v praksi istovetila z 
JLA, je v direktnem nasprotju z zahtevo časa ter z našo koncepcijo splošne 
ljudske obrambne vojne. Upam si trditi, da ta koncepcija ni našla, v naših 
obrambnih naporih v celoti pravega mesta prav zaradi tega, ker se je narodna 
obramba omejevala preveč samo na JLA, in bila za javnost in tudi za mnoge 
samoupravne organe samo neke vrste tabu, ni pa bila njihova neposredna vsako- 
dnevna in stalna skrb in naloga. JLA je v naših obrambnih koncepcijah sicer 
pomebna, vendar ne edina komponenta narodne obrambe. Nosilec obrambnih 
naporov mora biti ves narod, zaradi tega morajo obrambne priprave zajeti prav 
vsa področja družbenega življenja kot so npr. šolstvo, vzgoja mladine, gospo- 
darstvo, promet, zdravstvo, notranja varnost itd. Torej vsa področja, katera 
pokrivajo s svojo dejavnostjo zbori te skupščine. V bodoče bi morali tudi raz- 
čistiti, kaj je v naši obrambni dejavnosti tajna in kaj ni, ter s čim se morajo 
ukvarjati vsi samoupravni organi, predvsem pa naša skupščina ter tudi vsi 
občani. Mislim, da so nepravilna in škodljiva mnenja, češ da bi razpravljanje 
o teh problemih povzročilo preplah in zaskrbljenost pri naših občanih ter razne 
negativne komentarje v inozemstvu. Realno ocenjevanje situacije in nalog ne 
bi smelo povzročiti nikakršnih škodljivih posledic, nasprotno, preplah in kaos, 
ki bi nastala v kritičnem času ob nezadostnih in nepravočasnih pripravah, pa 
bi resnično lahko pripeljala do katastrofe. « 

Kar zadeva reakcijo v inozemstvu pa bi morali izhajati iz tega, da vsaka 
hvala ne pomeni, da delamo dobro, niti vsaka graja, da delamo slabo. 

Predsednik Sergej Kraigher: Kdo se še javlja k besedi? (Nihče.) 
Ker se nihče ne javlja k besedi, zaključujem razpravo in prehajamo na skle- 
panje. V razpravi ni bilo danih predlogov za spremembe in dopolnitve, zato 
lahko preidemo na glasovanje o predlogu poslovnika. 

Dajem predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije na glasovanje. Ker vsak 
zbor glasuje zase, prosim najprej poslance republiškega zbora, da tisti, ki so 
za predlog, dvignejo roko. Kdo je prosim za predlog? (Vsi poslanci dvignejo 
roko'.) Kdo je proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je republiški zbor soglasno sprejel predlog poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Prosim poslance gospodarskega zbora, da tisti, ki so za poslovnik, dvignejo 
roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Kdo je proti? (Nihče.) Se kdo 
vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je gospodarski zbor soglasno sprejel predlog poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Prosim, poslance prosvetno-kulturnega zbora, da tisti, ki so za poslovnik, 
dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Je kdo proti? (Nihče.) Se kdo 
vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je prosvetno-kulturni zbor soglasno sprejel predlog po- 
slovnika. 

Prosim poslance socialno-zdravstvenega zbora, da najprej dvignejo roko 
tisti, ki so za predlog poslovnika. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo 
proti? (Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je socialno-zdravstveni zbor soglasno sprejel predlog Skup- 
ščine SR Slovenije. 
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Prosim poslance organizacij sko-političnega zbora, da tisti, ki so za predlog 
poslovnika, dvignejo roko. (Vsi poslanci dvignejo roko.) Hvala. Je kdo proti? 
(Nihče.) Se kdo vzdržuje? (Nihče.) 

Ugotavljam, da je organizacijsko-politični zbor soglasno sprejel predlog 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi glasovanja v vseh zborih Skupščine SR Slovenije ugotavljam, 
da je predlog poslovnika Skupščine SR Slovenije sprejet. 

Ker je s tem dnevni red seje izčrpan, zaključujem sejo zborov Skupščine 
SR Slovenije. Hvala lepa. 

(Seja je bila zaključena ob 11.20.) 
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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 

Rado Pušenjak, 
poslanec republiškega zbora 

Sklep italijanske vlade, da se zvišajo davščine na. kvalitetno goveje meso 
od dosedanjih okoli 260 lir na okoli 390 Idr za 1 kg, ki ga izvažajo v Italijo tudi 
naši proizvajalci, je povzročil med zasebnimi kmetovalci, kakor tudi kolektivi 
kmetijskih podjetij, ki se pečajo z živinorejo, veliko zaskrbljenost. Ze do sedaj 
so dobivali kmetovalci za visoko kvalitetno mlado izvozno živino izpod 600 S din 
za kg žive teže. Razumljivo je, da bo zvišanje uvoznih davščin na približno 
800 S din za 1 kg mesa povzročilo bistveno zmanjšanje izvozne cene, pa tudi 
znižanje prodajne cene goveji živini na domačem tržišču. Rentabilnost živino- 
reje pa je bila že sedaj problematična. 

Naprošam izvršni svet, da mi odgovori na prihodnji seji zbora na naslednje 
vprašanje: 

— kaj se namerava v zvezi z italijanskimi ukrepi podvzeti, da se v mak- 
simalni meri zaščitijo interesi naših živinorejcev in da se — kolikor je to 
največ mogoče — prepreči padec za Slovenijo izredno pomembne proizvodnje 
mesa; nadalje, da se zavarujejo naši nacionalni interesi nasproti Italiji. 

Karel Forte, 
poslanec republiškega zbora 

Skupščina SR Slovenije je 23. februarja 1967 sprejela resolucijo o izva- 
janju gospodarske politike v letu 1967. Četrti odstavek prve točke resolucije 
se glasi: 

»Republiški organi bodo v sodelovanju z gospodarsko zbornico SR Slovenije 
in združenji izdelali že v tem letu dolgoročno energetsko bilanco na podlagi 
projekcije potreb po količini in vrstah energije, ki bo podlaga za racionalno 
izbiro in pravočasen začetek gradnje novih energetskih objektov. Hkrati bodo 
proučene tudi možnosti perspektivnega razvoja premogovnikov v SR Sloveniji.« 

S tem v zvezi moram opozoriti na stanje v elektrogospodarstvu, ki je nastalo 
po 1. novembru letos. Dnevno časopisje je 1. novembra 1967 obvestilo javnost, 
da je zvezni sekretar za gospodarstvo dne 31. oktobra 1967 obvestil zvezni 
izvršni svet o novonastali situaciji v proizvodnji električne energije in je hkrati 
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izdal nalog o omejevanju električne energije. Zvezmi izvršni svet je ugotovil, da 
skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva ni pravočasno obvestila zveznih 
organov in javnosti, da bo prišlo do motenj v proizvodnji električne energije, 
da bi se pravočasno podvzeli ukrepi, ki bi ublažili posledice pomanjkanja elek- 
trične energije. 

V Sloveniji so ob taki redukciji prizadete predvsem naslednje gospodarske 
organizacije: tovarna dušika Ruše, železarne Štore, Jesenice in Ravne, tovarna 
glinice in aluminija Kidričevo in drugi potrošniki. Pri tem mislimo tudi na 
tako imenovane »-tihe redukcije« kot posledice neustrezne napetosti in frek- 
vence. 

V javnosti se je govorilo, da redukcije električne energije izhajajo iz špe- 
kulacij v samem elektrogospodarstvu, da je za nastalo situacijo in za posledice, 
ki nastajajo z redukcijami, kriva neodgovornost elektrogospodarstva. Časopisje 
je pisalo, da je potrebno uvesti preiskavo-, ker bo* takšno stanje vse dotlej, dokler 
ne bo elektrogospodarstvo moralo povrniti škodo, ki nastaja z redukcijo1 elek- 
trične energije. Dotlej pravzaprav tudi elektrogospodarstvo samo nima nika- 
kršnega interesa niti nuje za enakomernejšo potrošnjo termo in hidroenergije. 
Po podatkih, ki jih je objavljal tisk ob tej situaciji, so hidroelektrarne v Jugo- 
slaviji, do nastopa redukcije, presegle proizvodnji program za 7 '"/o, hkrati pa 
je bila proizvodnja termoelektrarn nasproti pnodizvodnemu programu za 21 % 
manjša. Zaloge premoga pa so narasle od 1. oktobra naprej od 1 300 000 na 
1 500 000 ton. Tak način dirigiranja proizvodnje električne energije ne pomaga 
gospodarstvu, ampak mu škodi. Postavlja se vprašanje, ali celotna »poslovna 
politika« ne gre na škodo termoelektrarn in potrošnikov. To misel mi potrjujejo 
tudi ugoto<viitve poslovnega združenja elektrogospodarskih podjetij SR Slovenije 
v gradivu »Prikaz elektroenergetske situacije pred nastopom rediukcij v no- 
vembru 1967«, ki se v povzetku glasijo: 

»— Glavni vzrok nastopa redukcij v novembru 1967 je v nepravilnem 
praznjenju akumulacij, kot ga je predvidela elektroenergetska bilanca za 1. 1967; 

— trimesečje julij—september 1967 je bilo hidrološko ugodno*, saj so HE 
v SFRJ proizvedle za 236 GWh več pretočne energije, kot jo je predvidevala 
obvezna bilanca; 

— v istem obdobju pa so kljub ugodni hidrološki situaciji akumulacijske 
HE zadržale v svojih bazenih vode samo za 41 GWh več; 

— kljub zakasneli izgradnji novih proizvodnih termo-kapaeitet (TE Ko-, 
stolac II in TO Ljubljana) in defektov na napravah obratujočih TE bi termo- 
elektrarne SFRJ lahko proizvedle za 101 GWh več energije; 

— uvoz električne energije iz inozemstva (Avstrije in Italije) bi bil lahko 
vsaj za 96 GWh večji; 

— v obdobju julij—september, ko so se že občutno praznile akumulacije, 
ne bi smel izvoz presegati bilančno predvidene količine in bi torej moral biti 
za 58 GWh manjši; 

— elektroenergetska situacija je bila v obravnavanem trimesečju tudi. zaradi 
manjše potrošnje električne energije v SFRJ (za 128 GWh manjša od bilančne) 
ugo'dna za zadržanje več energije v akumulacijskih bazenih; 

— razpoložljive električne energije bi torej lahko bilo v obdobju julij— 
september za 255 GWh več in bi jo lahko* akumulirali v bazenih akumulacijskih 
hidroelektrarn za kritično obdobje oktober—november 1967; 
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— pomanjkanje nujno potrebne ekonomske stimulacije pri elektrogospo- 
darstvu za preprečevanje redukcij 'električne energije je tudi eden od osnovnih 
vzrokov letošnjih novembrskih redukcij. 

V zvezi z navedenim prosim izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da mi 
v smislu 146. člena začasnega poslovnika republiškega zbora Skupščine SR Slo- 
venije odgovori na naslednji poslanski vprašanji: 

1. Kakšni ukrepi so predvideni, da se v letošnjem letu zagotovi izvršitev 
nalog postavljenih v četrtem odstavku prve točke resolucije o izvajanju gospo- 
darske politike v letu 1967? 

2. Kakšno je stališče izvršnega sveta do prej navedenih vprašanj in kakšne 
ukrepe nameravajo podvzeti, da bi se zagotovila večja materialna odgovornost 
elektrogospodarskih organizacij do potrošnikov električne energije in da bi se 
preprečila negotovost kolektivov termoelektrarn in premogovnikov, ki so na 
njih poslovno vezani? 

Vsekakor nas prej navedene izkušnje opozarjajo, da bi bilo treba v elektro- 
gospodarstvu začeti dosledneje uveljavljati načela poslovnosti in enakopravnih 
pogodbenih odnosov. Kolikor tudi na tem področju še obstajajo administra- 
tivni posegi, bi morali upravni organi odgovorno in objektivno izvajati pravice 
iz svoje pristojnosti. 

Po mojem mnenju bi bilo nujno proučiti ustreznost odredb zakona o ome- 
jevanju dobave električne energije. 

Ivan Kreft, 
poslanec republiškega zbora 

Prosim, da posredujete izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije naslednje 
poslansko vprašanje: 

Dne 1. decembra 1967 ni delalo več proizvodnih organizacij, ker so — da 
bi si podaljšale praznovanje o<b dnevu republike do vključno 3. decembra 1967 
— izgubljeni delovni čas že pred praznovanjem nadomestile. 

Iz »piredreformskih« izkušenj je znano-, da so rezultati dela ob takih »na- 
domestnih« delovnih dnevih minimalni. 

Vljudno prosim za odgovor na vprašanje, kolikšen je bil izpad proizvodnje 
tam, kjer na dan 1. decembra 1967 niso delali? 

Hkrati prosim tudi za odgovor na vprašanje, ali je kljub pomanjkanju 
električne energije prišlo v času od 29. novembra in 3. decembra 1967 pri hidro- 
elektrarnah do neizkoriščenega prelivanja vode? 

Zvone Pelikan, 
poslanec republiškega zbora. 

Devalvacija angleškega funta in še nekaterih drugih valut je imela za po- 
sledico, da so gospodarske organizacije, ki izvažajo v te države, oškodovane, 
tiste gospodarske organizacije, ki iz tega področja uvažajo, pa imajo dobiček. 
Niti prve niti druge nimajo- pri tem nobenih zaslug, ker je devalvacija nastopila 
kot višja sila. 

Iz razprave v zveznem izvršnem svetu mi je znano, da je jugoslovansko 
gospodarstvo kot celota z devalvacijo angleškega funta oelo nekaj pridobilo, 
ker imamo na tem področju negativno devizno bilanco. Nadalje mi je znano, 
da so nekatere države zaradi zaščite in stimulacije izvoznikov na šterlinško 
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področje devalvirale svoje valute ali pa v okviru lastnega gospodarstva izrav- 
nale izgubo izvoznikov z dobičkom uvoznikov ali pa uvedle dodatne izvozne 
premije za to področje. 

Ker sem poslanec volilne enote, katere gospodarstvo — konkretno hme- 
ljarstvo — je s to devalvacijo funta že izgubilo okrog 120 000 000 starih dinarjev, 
hkrati pa je destimulirano za izvoz na to področje v prihodnje, postavljam 
izvršnemu svetu Skupščine socialistične republike Slovenije naslednje vprašanje: 

— Že do sedaj izrečena načela in resolucije o gospodarski politiki v 1. 1968 
zagotavljajo polno podporo tistim gospodarskim organizacijam, ki izvažajo 
na področje čvrstih valut. Zanima me, kakšno stališče zavzema izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije do predloga, da se tudi pri nas medsebojno izravnata 
dobiček in izguba, nastala v gospodarskih organizacijah zaradi devalvacije an- 
gleškega funta, o-ziroma kaj namerava podvzeti, da ne bi bili. destimulirani 
sedaj tisti, ki polnijo našo devizno blagajno s čvrstimi valutami, stimulirani pa 
oni, ki jio praznijo? 

Moje drugo vprašanje je popolnoma istovetno z vprašanjem poislanca Rada 
Pušenjaka, zato ga ne bom ponavljal. 

Marija Ivkovič, 
poslanka republiškega zbora 

Pri izvajanju zakona o organizaciji zdravstvene službe so vse od sprejetja 
vladale težave. 

Ustavno sodišče je 14. 12. 1967 odločilo, da dve določbi zakona nista v 
skladu z ustavo. 

Glede pravne strani se poslanci pred sprejetjem zakona opirajo na poročilo 
ziakonodajno^pravne komisije, ki nas med drugim obvešča s poročilom tuđi 
o temi, ali je predlog zakona v skladu z ustavo. 

Direktno sicer poslanci ne nosimo krivde za pomanjkljivost, ki se je vrinila, 
vendar se indirektno čutimo krive in se nam na terenu tudi očita neresnosl 

Zato prosim, da posredujete predsedniku zakon odaj neupravne komisije na- 
slednji vprašanji: 

1. Kakšne okoliščine so pogojevale, da sta v zakon o organizaciji zdrav- 
stvene službe prišli kar dve določili, ki nista v skladu z ustavo SR Slovenije? 

2. Kdo nosi odgovornost v tem primeru? 

Janez Mihevc, 
poslanec gospodarskega zbora 

V razdobju od leta 1945 pa do sedaj so se večkrat menjale organizacijiske 
oblike gospodarjenja z gozdovi družbenega in zasebnega sektorja. Te spremembe 
so nastopale v skladu s takratnimi družbenimi potrebami. Zadnja oblika gospo- 
darjenja z gozdovi je bila določena z zakonom o gozdovih leta 1965-. Zakon 
o gozdovih v 5. členu določa, da skupščina občine dodeli gozdove v družbeni 
in državljanski lastnini v okviru enega gozdno-gospodarskega območja tisti 
gozdno-gospodarski organizaciji, ki na tem območju posluje. Z odlokom izvrš- 
nega sveta SR Slovenije o določitvi gozdno-gospodarskih območij v Sloveniji 
so določena gozdno-gotspodarska območja tako, da je teritorij občine Trebnje 
razdeljen na dva dela, od katerih en del spada v novomeško, drugi del pa v 
brežiško gozdno-gospodarsko območje. 
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Oba gozdna gospodarstva sta takoj po izidu zakona vložila zahtevek na 
skupščino občine Trebnje za dodelitev gozdov v gospodarjenje. Ker se skupščina 
občine Trebnje ni strinjala z odlokom izvršnega sveta SR Slovenije o določitvi 
gozdno-gospodarskih območij v Sloveniji in ni ugodila ziaihtevkiu GG Brežice, 
je GG Brežice vložilo tožbo na vrhovno sodišče SR Slovenije — senat za upravne 
spore, ki je s sodbo pozvalo skupščino občine Trebnje, da odda gozdove, kot 
je določeno z odlokom izvršnega sveta SR Slovenije. 

Skupščina občine Trebnje je sedaj že štirikrat razpravljala o tem problemu 
in vsakokrat vztrajala na prvem sprejetem sklepu iz leta 1963, ko' je vse zasebne 
gozdove oelega svojega območja dodelila v upravljanje gozdnemu gospodarstvu 
Novo mesto. Pred tem je bila celotna gospodarska služba organizirana pri 
kmetijski zadrugi Trebnje. Na tej seji je bil tudi sprejet sklep, da se vloži na 
izvršni svet SR Slovenije predlog za spremembo' meje gozdino-gospodarskega 
območja, ki bi potekala po veljavni meji občine Trebnje. Tako bi z vsemi 
gozdovi v občini gospodarila ena organizacija in sioeir gozdno gospodarstvo 
Novo mesto. 

Skupščina občine Trebnje razume, da morajo barbi pri določanju gozdno- 
gospodarskih območij odločilni ekonomski in gozdno-gcspodarski pogoji, skratka, 
strokovni momenti, in da zato nikdar ne bi bilo prav določati območja morda 
tako, da bi vsaka občina predstavljala svoje območje. Nikakor pa po mnenju 
občinske skupščine ne more biti ovira, da se občinski teritorij kot celota pri- 
ključi temu ali onemu gozdnogospodarskemu območju, ker je le na ta način 
omogočeno občini, da neovirano izvršuje svoje samoupravne pravice, kajti le 
tako morejo občani v skladu s svojimi pravicami brez ovir sodelovati pri uprav- 
ljanju gozdov, kar je tudi v skladu s 87. členom ustave SR Slovenije. 

Način gospodarjenja z zasebnimi gozdovi v mirenski dolini brežiškega 
gozdnogospodarskega območja je bil vsa leta usmerjen tako, da, so vsi strokovni 
nasveti in akcije bile organizirane iz Novega mesta; vsi družbeni gozdovi so 
spadali pod gozdno1 gospodarstvo Novo* mesto in ne Brežice. Občani, so se temu 
načinu prilagodili in se njim upira ta sprememba, posebno ker vedo, da gre 
v njihovo škodo. To utemeljujejo s; tem, ker je gozdno gospodarstvo Novo 
mesto ekonomsko bolj situirano kot brežiško. Slednje je moralo zaradi namena 
uporabe lesa predpisati prispevek za odkazovanje lesa. Vem, da je tak ukrep 
za podjetje nujen, posebno tam., kjer je celotni pesek namenjen za lastne 
potrebe, za gozdne posestnike pa ni prijetno!, ker vedoi, da bodo imeli še ne- 
potrebne stroške. 

Predlagam, da se vprašanje meje gozdno-gespodarskega območja reši po 
predlogu, ki ga je dala skupščina občine Trebnjei. Imam pa pripombo k zakonu 
o gozdovih. Ni mi jesno, zakaj bi morala biti gozdno-gespodarska območja 
določena z odlokom izvršnega sveta, ker bi lahko zakon veliko bolj demekrar- 
tično rešil to vprašanje. Zakon bi eventualno lahko* postavil konkretnejše mini- 
malne zahteve oziroma kriterije za oblikovanje posameznih gozdnogospodar- 
skih območij, kot jih določa 3. člen zakona. Te konkretne minimalne zahteve 
oziroma kriteriji pa bi seveda morali temeljiti na strokovnih študijah in ana- 
lizah, nakar bi mogle občine v skladu s svojimi samoupravnimi pravicami same 
sklepati in določiti gozdno-gespodarska območja, eventualno v sodelovanju z 
go>zdnimi gospodarstvi na podoben način, kot se je to vprašanje uredilo npr. 
pri ustanavljanju bank, komunalnih skupnosti za socialno zavarovanje, te- 
meljno izobraževalnih skupnesti itd. Ni mi tudi jasno, zakaj mora občinska 
skupščina sama »-odločiti!«, kar je v bistvu odločil že izvršni svet. Z republiškimi 
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predpisi je .namreč v celoti določeno, komu mora občinska skupšoma oddati 
gozdove v gospodarjenje, hkrati pa tudi, da mora o tem sprejeti sklep sama. 
Zdi se mi, da je bila občinska skupščina z republiškimi predpisi postavljena 
že pred dejstvo, da nima kaj odločati. 

Franc Lamut, 
poslanec gospodarskega zibora 

Občinska skupščina Ljubljainia-Center me je na seji dne 28. 9. 1967 kot 
poslanca gospodarskega zbora Skupščine SR Slovenije zaprosila, da sprožim 
naslednje vprašanje: »Ali lahko opravlja naloge veterinarske inšpekcije veteri- 
narska postaja »Posavje« Ljubljana-Polje, torej zavod, glede na določbe zakona 
0 veterinarski službi v Socialistični republiki Sloveniji.« 

Ta. zakon in zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o veterinarski 
službi v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 6/59 in 10/65) v prečiščenem besedilu (Ur. 
1 SRS, št. 14/65) določata v 5. členu : 

V Socialistični republiki Sloveniji opravljajo veterinarsko inšpekcijo in 
druge upravne zadeve s področja veterinarstva: 

a) občinski veterinarski inšpektorati 
b) republiški veterinarski inšpektorat. 
6. člen: Občinski veterinarski inšpektorati opravljajo vse upravne za- 

deve s področja veterinarstva, razen tistih zadev, ki so dane s predpisi v pri- 
stojnost republiškega veterinarskega inšpektorata. 

8. člen: Veterinarsko1 inšpekcijo opravljajo veterinarski inšpektorji. 
9. člen : Veterinarski inšpektorji imajo pri opravljanju veterinarske in- 

špekcije pravice in dolžnosti, kii so določene s posebnimi predpisi. 
10. člen : V industrijskih klavnicah in drugih podjetjih za predelovanje 

živalskih proizvodov in surovin, v katerih mora biti po predpisih stalna vete- 
rinarska inšpekcija, opravljajo veterinarsko inšpekcijo občinski veterinarski in- 
špektorati po svojih inšpektorjih. 

Kljub navedenim določbam zakona o veterinarski službi v Socialistični 
republiki Sloveniji se dejansko na območju vseh petih ljubljanskih občin 
opravlja, veterinarska inšpekcija pri zavodih, ne pa v okviru uprave inšpek- 
cijskih služb, kar bi bilo v skladu z navedenim zakonom. 

Veterinarska postaja, Posavje je pismeno z dopisom z dne 22. 5. 1967 od- 
klonila vsako sodelovanje pri izdelavi sistematizacije veterinarske inšpekcije. 
Zveza društev veterinarjev in veterinarskih tehnikov Slovenije ter skupnost 
veterinarski h zavodov Slovenije pa so dne 23. 5. 1967 naslovili na vse pred- 
sednike ljubljanskih občinskih skupščin pismo, v katerem se protivi jo reorga^ 
nizaciji veterinarske inšpekcije v smislu zakonitih predpisov. V tem pismu se 
sklicujejo na ekspoze republiškega sekretarja za gospodarstvo, ki naj bi pred 
republiško skupščino ob sprejemanju zakona poudaril, da ni namen zakona, 
spreminjati dosedanjo organizacijo dela, oziroma odvzemati določena inšpek- 
cijska opravila veterinarskim postajam, ter da so to njegovo stališče razlagali 
in zagovarjali na področnih sestankih s predstavniki občin iin veterinarskih 
postaj tudi sekretarjev! najožji sodelavci. 

Glede na to, da je problem organizacije veterinarske inšpekcije povzročil 
že precej razprav, vprašujem, ali je, glede na določbe zakona potrebno orga- 
nizirati veterinarsko1 inšpekcijo v smislu zakonitih predpisov, ali sprejema za>- 
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kome maša skupščina samo zaradi formalne pravne ureditve in jih torej nI 
potrebno izvrševati ter končno kdo odgovarja za neizvršavanje zakonov. 

Inž. Tone Kovič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Izhajajoč iz pogoja, da mora biti 
— prvič osna električku energiji za naše gospodarstvo 3:m nižja in v 

perspektivi zasigurani skozi ceno električne energije, ki je osnovni element 
proizvodne oene, čim nižji stroški izdelkov in 

— drugič, da je treba z investicijskimi sredstvi varčevati in z njimi doseči 
optimalne rezultate, je treba postaviti naslednja vprašanja: 

1. Znano je, da je v Jugoslaviji v gradnji trenutno 4714 MW novih elektro- 
energetskih kapacitet, kar je za nad 1000 MW več kakor znašajo zmogljivosti 
vseh obstoječih elektrarn. Od tega je v izgradnji 11 termoelektrarn s skupno 
močjo 2117 MW (glej ekonomska politika št. 805 z dne 2. septembra 1967). 

Ali je v Sloveniji upravičena postavitev velikega agregata 275 MW v Šo- 
štanju do leta 1970, čeprav izkazuje elektroenergetska bilanca v Jugoslaviji 
v letih od 1970 do 1973 velike presežke električne energije, ki bi jih bilo mogoče 
koristno porabiti v Sloveniji? 

2. Ali je ekonomsko opravičena investicija v Šoštanju in ali je zagotovljen 
konsumi električne energije iz te elektrarne v prvih letih po izgradnji, ko 
nastopajo v SR Sloveniji presežki električne energije nad 1 milijardo kWh? 

3. Ali je. investicija za TE Šoštanj III velikosti 275 MW dovolj analizirana 
in ali niso možne druge cenejše rešitve? 

4. Ah bo cena električne energije iz TE Šoštanj III sedaj in v prihodnjih 
letih ustrezala našemu gospodarstvu in bo konkurenčna ostalim energijam, če 
je že danes ceina premoga na kWh, ki ga uporablja ta elektrarna, 17 N din za 
milijom kilokalori j ? 

Ad 1) Po elaboratu »Prva projekcija elektroenergetskog bilansa i problemi 
elektroenergetskog sistema Jugoslavije u periodu 1969 do 1975 go>dine, JUGEL 
Beograd maj 1967«, se pojavljajo od 1969 do> 1973 veliki presežki električne 
energije, ki vplivajo na izkoriščenost termoelektrarn in s tem v zvezi na položaj 
premogovnikov. Računano s hidrološkim poprečjem preteklih 30 let bodo ter- 
moelektrarne v Jugoslaviji z upoštevanjem elektrarne Šoštanj 275 MW v letih 
1970 do 1973 izkoriščene samo od 2300 do 4140 obratnih ur (normalno se upo- 
števa 6000 do 7000 obratnih ur letno). 

Podatki opozarjajo^, da je treba že danes pričeti s temeljitim proučevanjem 
kompleksne energetsko ekonomske problematike termoelektrarn in premogov- 
nikov s stališča, oscilacije proizvo'dnje premoga in termoiemergije v smislu iskanja 
rešitev za racionalno koriščenje zgrajenih kapacitet. Težko si je namreč za- 
misliti, da bi veliki premogovniki brez težkih ekonomskih posledic mogli pre- 
mesti tako neuravnoteženo proizvodnjo. 

Na vidiku je velika kriza v republiki Bosni im Hercegovini v plasiranju 
presežkov električne energije, namreč že v prihodnjem letu 1968 bo imela Bosna 
dm Heroegovima 2,4 milijarde kWh električne energije več kot jo bo lahko 
porabila. V letu 1969 pa bo ta presežek še za milijardo večji in bo dosegel 
3,4 milijarde kWh. Tam računajo, da se bodo ti presežki lahko usmerili v 
Hrvatsko in Slovenijo. Prve ponudbe kažejo, da bo električna energija prene- 
sena v Slovenijo imela isto ceno kot iz nove termoelektrarne Šoštanj. 
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Ad 2) Najnovejši podatki iz elektroenergetske bilance Slovenije za 1. 1968 
že kažejo na veliko razliko nasproti bilanci, ki je bila izdelana za prihodnja 
leta v letu 1964 in na osnovi katere je bila utemeljena izgradnja TE Šoštanj III 
za 200 MW do leta 1970. Ugotovljeno je namreč, da porast porabe električne 
energije ne sledi predvidenemu planu in se je primanjkljaj, ki je prikazan v 
energetski bilanci, izdelani v letu 1964 za leto 1970, spremenil v presežek 
električne energije nad 1 milijardo kWh, ki jo ne bo mogoče v tem letu 
plasirati. Ta presežek povzroča do leta 1973 poslabšanje izkoriščenosti termo- 
elektrarn v Sloveniji, Do danes tudi še niso sklenjeni dogovori ali pogodbe o 
plasmaju presežkov termoenergije. Ali niso zaradi tega vse dolgoročne pogodbe 
med termoelektrarnami in rudniki problematične? 

Ad 3) Iz vzrokov, navedenih v prejšnjih dveh točkah, je jasno, da je mo- 
goče investicijo za TE Soštianj III zaradi nastopajočih presežkov električne ener- 
gije odložiti za 2 do 3 leta. 

Možno bi bilo zaradi tega tudi znižati instalacijo' elektrarne na 200 ali 
celo 125 MW z možnostjo kasnejše podvojitve oziroma potrojitve. Veliki agregat 
275 MW ni torej iz energetskih potreb do leta 1973 tudi ne iz obratovalnih ozirov 
utemeljen. Prednost večjega agregata glede na boljši izkoristek csporavajo ne- 
kateri strokovnjaki v primeru obratovanja z nižjimi obratnimi urami in defekti, 
in je problematična. Znižanje instalacije na 200 MW prinese prihranek za okoli 
10 milijard S din, na 125 MW pa okoli 15 milijard S din od investicijske vsote 
42 milijard S din. 

Če ne bi bilo vezano vprašanje premogovnika Velenje z izgradnjo termo- 
elektrarne, bi iskali verjetno možmost izgradnje drugih virov iste moči, ki bi 
morali biti cenejši. Ker je uporaba tekočih goriv v prihodnjih letih v stalnem 
porastu in se pričetek termoelektrarne Šoštanj lahko premakne v leto 1972 
oziroma 1973, bi bilo treba presoditi, 6e ne bi bilo iz investicijskega stališča 
racionalneje počakati in zgraditi termoelektrarno na drugo gorivo kot na premog, 
ki ni perspektiven in misliti tudi na porabo nuklearnega goriva, 

Ad 4) Visoki stroški goriva — premoga ustvarjajo del stroškov v termo- 
elektrarnah, ki jih je treba vedno bolj znižati zaradi nastajajoče konkurence 
nuklearnega, plinskega in tekočega goriva. Cena premoga za termoelektrarne 
se pri nas giblje med 17 in 22 N din za milijon kilokalorij, dočimi bi za to 
eeino električne energije bila ekonomska cena premogu maksimalno 11 novih 
dinarjev (po podatkih Ekonomske politike z dne 16. septembra 1967 — »Putevi 
elektroprivrede 3«). Celo, niti dnevni kopi za sedaj ne morejo izpolniti tega 
pogoja in se šele v ena do dveh letih (s povečanjem proizvodnje in porabe v 
termoelektrarnah) pričakuje, da bo ta oena dosežena v premogovnem bazenu 
Kolubara in Kosovo. Kako je z Velenjem glede na jamski kop? 

Rado Šorli, 
poslanec gospodarskega zbora 

Temeljni zakon o gradnji investicijskih objektov, ki ga je sprejela zvezna 
skupščina (Ur. 1. 52/66) predvideva v členu 43 in 52, da lahko republika s svojim 
predpisom določi strokovno izobrazbo in po-akso projektantov in vodij del za 
posebno zahtevne objekte. 

Sedaj določajo strokovno izobrazbo in prakso za pnrojektante in odgovorne 
vodje del delovne organizacije s svojimi pravilniki. 

Na podlagi tega postavljanu naslednje vprašanje: 
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Ali bodo izdani ustrezni republiški predpisi, in 6e bodo, kdaj se predvideva 
izdaja teh? 

E d o Komočar, 
poslanec gospodarskega zbora 

V družbenem planu razvoja SR Slovenije v letih 1966—1970, VI. poglavje, 
točka 4 — energetika, Ur. 1. št. 4/67 je med ostalim navedeno naslednje: 

Najpozneje do konca leta 1967 bodo republiški organi v sodelovanju z 
gospodarsko zbornico SR Slovenije in, združenji izdelali energetsko bilanoo na 
osnovi dolgoročne projekcije potreb po< količini in vrstah energije. S tem boista 
omogočena racionalen izbor in pravočasen začetek gradnje novih energetskih 
objektov, ki naj bi zagotovili potrebne količine energije po letu 1970. 

V okviru energetske bilance se bo proučil položaj premogovništva v SR 
Sloveniji, kar naj da orientacijo za nadaljnji razvoj čaroma preusmeritev de- 
javnosti delovnih organizacij s tega področja. 

Na osnovi zgoraj navedenega postavljam naslednje vprašanje, ki se nanaša 
predvsem na položaj premogovništva: 

Ali so pristojni republiški organi, ki so bili prek družbenega plana pozvani, 
da 'pristopijo k proučitvi položaja energetike, oziroma premogovništva v SR 
Sloveniji, že pristopili k proučitvi; če so, kakšni so ti zaključki, in če niso, 
zakaj ne. 

Anton Zupančič, 
poslanec gospodarskega zbora 

Keir finančni plan za leto 1968 ne predvideva večjih rekonstrukcij cest, 
kot je 'npr. Radeče—Sevnica, litija—Zagorje, me zanima, kdaj se bo nadaljevalo 
z gradnjo zasavske ceste, posebno na. odseku Hrastnik—Zidani most—Radeče 
ter Radeče—Krško. Ravno tako' postavljam vprašanje, kje je predvidena trasa 
nove ceste Zidani most—Radeče in nadalje proti Krškemu. To je važno zaradi 
tega, ker na področju Radeč in Zidanega mosta ni mogoče izdelati urbanistič- 
nega načrta brez rešitve teh variant. 

Naslednje je vprašanje izgradnje hidroelektrarn na, Savi, ali se bo z gradnjo 
le-teh pričelo in kdaj. 

Zaradi vse večjega prometa na cesti Celje—Krško je ta cesta postala ne- 
vzdržna tako za gospodarstvo kakor tudi za turizem. Ker ni rešeno vprašanje 
ceste Hrastnik—Radeče, saj je ta del ceste praktično neprevozen, nima zgornji 
del Posavja zveze proti Zagrebu. Zato predlagam, da se v finančnem planu 
oziroma rebalansu predvidijo nadaljnja sredstva za izgradnjo tega kritičnega 
objekta v Posavjui. 

Kolikor teh sredstev ni mogoče zagotoviti v letošnjem finančnem planu, 
oziroma rebalansu, predlagam,, da se sredstva za rekonstrukcijo tega odseka 
ceste predvidijo v finančnem planu za leto 1969, kajti občinske skupščine ne 
bodo mogle prispevati tolikšen del sredstev. 

Rudi Jaušovec, 
poslanec prcsvetno-kultuirnega zbora 

Zaradi pomanjkanja osnovnošolskega prostora je v Sloveniji nedvomno^ še 
veliko problemov. Vprašanje investicij v šolstvu je danes še vedno aktualno 
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zaradi tega, kot je znano, ker tega problema ne rešuje tudi zakon o izobraže- 
valnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji. 

Ali predvideva izvršni svet SR Slovenije za prihodnje leto kakšna in 
kolikšna namenska sredstva za organizirano gradnjo osnovnih šol, kar sioer 
zastavljenega 7-letnega perspektivnega programa razvoja šol, ko bi morah 
zgraditi 426 000 m2 površin, ne bomo uresničili? 

Miroslav Vute, 
poslanec prcsvetno-kulturnega zbora 

1. Po določilih zakona o izobraževalnih skupnosti in o financiranju vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji (28. člen) se mora s posebnim zakonom določiti 
najnižje stopnje občinskega prispevka za izobraževanje iz drugega odstavka 
26. člena in najnižji del občinskega prispevka za izobraževanje in 27. člena 
citiranega zakona. 

Zanima me, kdaj bo ta posebni zakon sprejet? 
2. Po zakonu je republiška izobraževalna skupnost dolžna določiti enotne 

osnove meril za financiranje dejavnosti izobraževalnih zavodov ter merila in 
pogoje za dodeljevanje posebnih dopolnilnih sredstev temeljnim izobraževalnim 
skupnostim najpozneje do 31. decembra 1967. 

Zanima me, kaj menijo v šolstvu pristojni republiški organi o osnutku 
enotnih osnov meril, ki jih je izvršni odbor republiške izobraževalne skupnosti 
dal v javno razpravo? 

V razpravah na terenu, ki sem jim prisostvoval, so prevladovala mnenja, 
da predlagatelji s tem osnutkom enotnih osnov meril niso zadovoljili zahtevam 
zakona, češ da bi enotne osnove meril morale določiti tudi poprečno ceno 
izobraževanja za posamezne vrste izobraževalnih zavodov glede na njihov 
program in obseg dela. Na tej osnovi pa bi se moralo pristopiti k dodeljevanju 
dopolnilnih sredstev za izobraževanje tistim temeljnim izobraževalnim skup- 
nostim, ki same ne zberejo dovolj sredstev za kritje stroškov izobraževanja na 
svojem območju. 

Jože Bogovič, 
poslanec prosvetno-kulturnega zbora 

1. Financiranje srednjega šolstva in predvsem način zbiranja potrebnih 
sredstev od delovnih organizacij je močno kritiziran s strani koristnikov sred- 
stev in tudi od tistih, ki sredstva prispevajo. Kot je znano, način zbiranja 
temelji na nenehnem prepričevanju, skoraj prosjačenju, kar močno obreme- 
njuje občinske skupščine in tudi družbeno-politične organizacije. 

Prosim za odgovor, 6e je za leto 1968 pripravljen ah predviden ukrep, ki 
bi zagotovil obvezen prispevek delovnih organizacij? 

2. V drugem odstavku 28. člena zakona o izobraževalnih skupnostih in 
. o financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji je določano, da se s 
posebnim zakonom določijo najnižje stopnje občinskega prispevka za izobra- 
ževanje iz drugega odstavka 26. člena in najnižji del občinskega prispevka za 
izobraževanje iz 27. člena ter najnižji delež občinskega davka od prometa blaga 
na drobno iz 29. člena zakona. 

Ker je s samim zakonom (62. člen) rešeno vprašanje višine stopenj pri- 
spevka le za leto 1967, ostane odprto, kakšne bodo stopnje v letu 1968. 
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Vprašujem ali bo zakon lahko pravočasno sprejet in kaj je v zvezi s tem 
že storjenega? 

Dr. Mitja Mrgole, 
poslanec socialno-zdravstvenega zbora 

Kritična finančna situacija v skladih zdravstvenega zavarovanja delavcev 
in kmetov je iz že znanih vzrokov privedla v mnogih primerih do deficitov v 
zdravstvenih ustanovah, v vseh pa je vpiivala na izredno znižanje sredstev 
v skladih. 

Tako so se momo omejila tudi sredstva za nabavo instrumentarija, ki ga 
je potrebno redno zamenjavati ter dopolnjevati in za nabavo novih dragih apa- 
ratur, ki so nujno potrebne za sodobno diagnostiko in terapijo. Večinoma smo 
za nabavo take predvsem kvalitetne medicinske opreme navezani na uvoz. 

Vemo, da je taka oprema že sama po sebi draga in jo je zaradi pomanj- 
kanja sredstev težko nabaviti, postane pa še dražja zaradi carinskih dajatev, 
ki niso nizke. Te znašajo za instrumentarij 24%, za rentgenske in podobne 
aparature 26%, za instrumente v vrednosti pod 10 000 S din 12,5% zveznega 
prometnega davka. Zaradi tega se dviguje amortizacija v zdravstvenih usta- 
novah, kar pa seveda tudi vpliva na višino cene zdravstvenih storitev. 

Učne ustanove so sicer carinskih dajatev oproščene, vendar je teh v zdrav- 
stvu, malo. 

Vemo, da večine specialne medicinske opreme ne izdelujemo doma, in 
carina ne predstavlja zaščite domače industrije v pravem pomenu besede. 

Prosim za podatek, koliko sredstev je bilo porabljenih iz naslova carin 
na medicinsko opremo in material v letu 1966 v SR Sloveniji, in če je že bilo 
načeto vprašanje odprave carin za medicinsko opremo. Kolikor to ni bik» spro- 
ženo*, zakaj se to' vprašanje ne sproži? 

Večinoma vsako leto> v začetku leta menjamo carinske predpise ah jih do- 
polnjujemo in bi bil morda sedaj čas to vprašanje načeti. 

Z odpravo carin na medicinsko aparaturo in ostali tudi drobnejši material, 
ki ga uporabi j amo samo v zdravstvu (zobozdravstveni material) bi zdravstvenim 
ustanovam ostalo* na razpolago več sredstev za nabavo opreme, zdravstvene 
storitve bi bile cenejše, predvsem pa bi zdravstveni zavodi imeli znatno večjo 
možnost slediti razvoju sodobne diagnostike in terapije, ki je v svetu tako 
hiter, da ga s sredstvi, ki so nam na razpolago', ne moremo dohajati. 

PREDLOG 

ugotovitve, sklepa in priporočila o izvajanju stanovanjske reforme in o proble- 
matiki stanovanjskega gospodarstva ter o akcijskem programu za realizacijo 
družbenega plana, stanovanjske graditve v SR Sloveniji za obdobje 1966—1970 

Skupščina SR Slovenije je na seji republiškega zbora in gospodarskega 
zbora dne 13. decembra 1967 razpravljala o izvajanju stanovanjske reforme in 
o problematiki stanovanjskega gospodarstva ter o akcijskem programu za rea- 
lizacijo družbenega plana, stanovanjske graditve v SR Sloveniji za obdobje 
1966—1970 ter 
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ugotovila : 

Uveljavljanje stanovanjske reforme je povzročilo bistvene premike v sta- 
novanjskem gospodarstvu. Uresničujejo se temeljna načela resolucije zvezne 
skupščine o nadaljnjem razvoju sistema stanovanjskega gospodarstva (Ur. 1. 
SFRJ, št. 21-404/65), ker se kaže zlasti v naslednjem: 

— občinske skupščine so zagotovile splošne pogoje za uveljavljanje pravic 
stanovalcev pri upravljanju stanovanjskih hiš, ustanovile organizacije za go- 
spodarjenje. s stanovanjskimi hišami, regulirale stanarino, določile normative 
za vzdrževanje stanovanjskih hiš ter izvršile druge ukrepe; 

— z ustanovitvijo organizacij za gospodarjenje s stanovanjskim fondom 
v družbeni lastnini se je oblikoval organizacijski mehanizem za kompleksno 
gospodarjenje. Te organizacije postajajo nosilec izvajanja politike stanovanj- 
skega gospodarstva; 

■—• novi sistem financiranja stanovanjske graditve ima vse večji vpliv na 
mobilizacijo sredstev stanovanjskih interesentov, delovnih in drugih organizacij 
ter sredstev stanovanjskih podjetij in poslovnih bank; 

— administrativni sistem razdeljevanja stanovanj se odpravlja. Znatno je 
poraslo namensko varčevanje celo pri pričakovalcih, ki so do sedaj dobivali 
družbena stanovanja brez lastne udeležbe; 

— uveljavlja se graditev takih stanovanj, ki se približujejo zahtevam in pla- 
čilni zmogljivosti kupcev; 

— v skladu z načeli resolucije so občine že pričele prilagajati urbanistične 
zasnove, dolgoročne programe komunalnega opremljanja zemljišč in stano- 
vanjske graditve realnim ekonomskimi pogojem; 

— proizvajalci stanovanj se poslovno združujejo z namenom, da uveljav- 
ljajo industrijske načine graditve in da oblikujejo lastna obratna sredstva za 
gradnjo stanovanj za tržišče; 

— akcijski program za realizacijo družbenega plana stanovanjske graditve 
v SR Sloveniji za obdobje 1966—1970, ki ga je izdelal koordinacijski odbor za 
racionalizacijo in industrializacijo stanovanjske graditve v SR Sloveniji, je 
pomemben poslovni dogovor pri koordinaciji industrijske in racionalne stano- 
vanjske graditve. 

Za hitrejše uveljavljanje reforme v stanovanjskem gospodarstvu je posvetiti 
posebno pozornost vprašanjem, ki so v sistemu pomanjkljivo rešena in zavirajo 
operativno izvajanje reforme: 

— stanarine bi morale v novem sistemu ustrezati realnim cenam stanovanj. 
Toda že predpisana poprečna cena za kvadratni meter stanovanjske površine iz 
decembra 1964, kot osnova za revalorizacijo, je povzročila nesorazmerje med 
dejanskimi gradbenimi stroški in revalorizirano stanarino. Z vsakoletnim veča- 
njem prodajnih cen stanovanj se je ta razkorak še večal. Sredstva stanarin ne 
zadoščajo več za enostavno reprodukcijo1 stanovanjskega fonda. 

Amortizacija kot sestavni del stanarine še nima funkcije razširjene repro- 
dukcije, ker se uporablja za odplačevanje anuitet in za obratna sredstva in tudi 
zaradi dolge amortizacijske dobe (100 let). 

Ob postopnem oblikovanju ekonomskih stanarin in sorazmernem zmanj- 
šanju subvencije se pojavlja problem plačila stanarin za občane, za katere druž- 
bena skupnost posebej skrbi; 

— stanovanjski prispevek se po odbitku subvencije, s katerim razpolagajo 
delovne in druge organizacije, uporablja tudi za obratna sredstva. Poraba 
dopolnilnih sredstev iz skladov skupne porabe je znatno izpod predvidevanj. 
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Delovne organizacije razdeljujejo razpoložljiva sredstva za stanovanjsko 
graditev pretežno tako, da odobravajo prosilcem kredite v nižjih zneskih, pri 
čemer ne upoštevajo dolgoročnega načina reševanja stanovanjskih vprašanj 
zaposlenih. Taka politika ima za posledico tudi nesorazmeren razmah neorga- 
nizirane družinske (individualne) gradnje. 

Sorazmerno visoka sredstva stanovanjskega prispevka od invalidnin in 
pokojnin, ki se zbirajo v posebnem skladu republiškega zavoda za socialno 
zavarovanje, se zaradi finančnih težav na področju socialnega zavarovanja v 
glavnem nenamensko uporabljajo; 

— anuitete, ki so jih prevzele poslovne banke od ukinjenih stanovanjskih 
skladov, se ne vračajo v celoti v stanovanjsko področje; obresti od vrnjenih 
anuitet so postale dohodek poslovnih bank, ki ga banke pretežno usmerjajo 
izven stanovanjske sfere zaradi višje obrestne mere, ki jo dosegajo na drugih 
področjih. To zmanjšuje materialno osnovo za hitrejše uveljavljanje bančnega 
mehanizma za financiranje stanovanjske graditve. 

Niso še ustvarjeni pogoji za dolgoročno politiko in za regresiranje obrestne 
mere, kot to predvideva resolucij a. Posledica tega je, da se ne oblikuje stimula- 
tivnejši sistem varčevanja in da banke nimajo interesa, da bi tudi druga sredstva 
plasirale v stanovanjsko gospodarstvo. Sistem varčevanja, pridobitve in delitve 
finančnih sredstev je zasnovan pretežno na bančno-tehničnih vidikih. 

Sodelovanje med poslovnimi bankami in stanovanjskimi podjetji še ni 
povsem utrjeno. Stanovanjska podjetja ne vlagajo svojih prostih sredstev v 
banko, da bi z vezavo večala obseg lastnih sredstev; 

— stanovanjska graditev je še vedno ekstenzivna, kar predvsem ovira učin- 
kovitejše uvajanje racionalnega in postopnega komunalnega urejanja zemljišč. 

Kakovost zgrajenih stanovanj še vedno- ni zadovoljiva. Delni vzrok za to 
je treba iskati v pomanjkljivem nadzorstvu nad gradnjo in prevzemam stano- 
vanj, v neučinkovitosti inšpekcijskih služb in v pomanjkljivi tehnični regulativi. 
Zaradi tega je treba nov stanovanjski fond relativno hitro popravljati in so 
vzdrževalni stroški zanj neprimerno visoki; 

— nekatere občinske skupščine še nimajo izdelanih programov razvoja 
stanovanjske graditve, ali pa so> ti programi zasnovani še na starih urbanističnih 
zasnovah. Zato tudi ni koordinirane enotne akcije vseh dejavnikov pri izvajanju 
stanovanjske reforme in kljub vloženim naporomi rezultati niso vedno zado- 
voljivi. 

Značilen je porast neorganizirane režijske in individualne gradnje. Občinske 
skupščine prekomerno obremenjujejo družbeno gradnjo s stroški za komunalno 
urejanje zemljišč. Odstopa se od smotrnih urbanističnih rešitev, graditelji dru- 
žinskih hiš pa naknadno zahtevajo komunalno opremljanje zazidanih zemljišč 
na račun družbene skupnosti. Število nedovoljenih gradenj je v nenehnem 
porastu. 

Resno oviro za predhodno urejanje gradbenih zemljišč s komunalnima na- 
pravami ter za zagotovitev kontinuirane in organizirane stanovanjske graditve 
predstavljajo nerešeni problemi zemljiške politike in špekulacija z zemljišči. 
Situacijo otežkoča tudi okoliščina, da pravična odškodnina za zemljišče še ni 
urejena z zakonomj. To ima za posledico, da družbena skupnost izgublja zem- 
ljiško diferencialno rento: 

— število stanovanjskih podjetij in enot za gospodarjenje s stanovanjskim 
fondom je preveliko in ni v skladu z načelom racionalnega gospodarjenja s sta- 
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novanjskimi hišami v družbeni lastnini. V mnogih primerih gospodari z isto 
hišo v družbeni lastnini poleg stanovanjskega podjetja tudi več enot za gospo- 
darjenje s stanovanjskimi hišami. Takšen način gospodarjenja je neracionalen 
in povzroča spore med organizacijami ter onemogoča z zakonom določene samo- 
upravne pravice stanovalcev. 

Sistem etažne lastnine še ni materialno stimulativen, niti v celoti norma- 
tivno urejen, čeprav je ta oblika pridobivanja stanovanj s stališča urbanizacije 
in opremljanja zemljišč s komunalnimi napravami racionalna in družbeno 
koristna. Tudi zaradi tega se prieakovalci stanovanj raje odločajo za indi- 
vidualno gradnjo kot za nakup etažnih stanovanj; 

— družbeno upravljanje na področju stanovanjskega gospodarstva je v 
celoti uveljavljeno. Stanovalci in njihovi samoupravni organi pa se še niso 
povsem vključili v nov sistem gospodarjenja s stanovanjskimi hišami. Odpovedal 
je mehanizem družbenega upravljanja v hišah, s katerimi gospodari več organi- 
zacij in v enotah, ki gospodarijo s stanovanjskimi hišami. Hišni sveti so ovirani 
v izvrševanju svojih pooblastil glede tekočega vzdrževanja stanovanjskih hiš, 
ker ne morejo samostojno nastopati in niso priznana stranka v upravnih in 
sodnih postopkih. Hišni sveti pa marsikje tudi niso dovolj aktivni, kot organ 
stanovalcev, ki naj obvezno sodeluje in soodloča pri gospodarjenju s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini. 

Načela stanovanjske reforme, ki jih vsebuje resolucija o nadaljnjem razvoju 
sistema stanovanjskega gospodarstva, zahtevajo, da se stanovanjsko gospo- 
darstvo uskladi s splošnim družbenoekonomskim, razvojem in da se zagotovi 
hitrejša rast stanovanjske graditve ter smotrno gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini. 

Resolucija je zlasti poudarila načelo, da naj stanovanje postopoma postane 
dobrina osebne potrošnje dolgoročne narave, kar narekuje, da se v vse večji 
meri prenaša skrb za zagotovitev stanovanja na posameznika ter da se v celoti 
uveljavijo stanarine, ki bodo postale poglaviten instrument reprodukcije stam>- 
vanjskega prostora. 

Ker morajo biti ta prizadevanja v neposredni odvisnosti od stopnje razvoja 
in materialne moči družbe, je uveljavljanje ekonomskih načel v stanovanjskem 
gospodarstvu dolgoročen proces, ki ga je treba nenehno spremljati, izpopolnje- 
vati in razvijati. 

Občinske skupščine morajo postati nosilec razvojne politike stanovanjskega 
gospodarstva na svojem območju in si prizadevati, da bodo stanovanjska pod- 
jetja skupaj z delovnimi organizacijami postala nosilec enostavne in razširjene 
reprodukcije stanovanjskega prostora v družbeni lastnini in da bodo poslovne 
banke postale poglavitni mobilizator zbiranja sredstev in kreditiranja stano- 
vanjske graditve. V tej zvezi morajo biti programi občinskih skupščin za razvoj 
stanovanjskega gospodarstva rezultat sporazumevanja in aktivnega sodelovanja 
stanovanjskih podjetij, delovnih in drugih organizacij, bank, specializiranih 
komunalnih organizacij, proizvajalcev stanovanj, urbanističnih organizacij in 
občanov, temeljiti pa morajo na dolgoročnih urbanističnih zasnovah,' etapnem 
komunalnem urejanju zemljišč in na racionalni zemljiški politiki. 

Glede na načela resolucije o> nadaljnjem razvoju sistema stanovanjskega 
gospodarstva in prej navedene ugotovitve ter v cilju, da pospeši rešitev naka- 
zanih problemov, je Skupščina SR Slovenije na seji republiškega zbora in 
gospodarskega zbora z dne 13. decembra 1967 sprejela 

24 
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i. 

sklep 

o ukrepih za nadaljnji razvoj stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji, 
ki naj jih izvede: 

1. I z vr šn i svet 

a) dosledno izpelje sistem oblikovanja stanarin na osnovi revalorizirane 
vrednosti stanovanj ter s tem uresniči za, leto 1968 predvideno povečanje 
stanarin; 

b) organizira izdelavo študije o osnovah formiranja stanarine do leta 1970 
in po letu 1970. 

V študiji naj se zlasti prouči: 
— vloga in pomen stanarine glede enostavne in razširjene reprodukcije 

stanovanjskega fonda in njen vpliv na strukturo življenjskih stroškov; 
— realna doba amortizacije ter njena funkcija za reprodukcijo stanovanj- 

skega fonda; 
— merila za subvencioniranje ter način zbiranja sredstev, potrebnih za 

subvencioniranje stanarin; pri tem, naj se prouče možnosti in obveznosti občin- 
skih skupščin, delovnih in drugih organizacij, kako zagotoviti sredstva za sub- 
vencioniranje stanarin za občane z nižjimi osebnimi dohodki; 

c) vsestransko prouči vprašanje gospodarjenja s poslovnimi prostori v sta- 
novanjskih hišah in možnost, da postanejo delovne organizacije etažni lastnik 
poslovnih prostorov v stanovanjskih hišah; 

č) organizira izdelavo študije o> prodaji stanovanj v družbeni lastnini nosil- 
cem stanovanjske pravice, da se tako pospeši vračanje vloženih družbenih 
sredstev v stanovanjsko graditev in zbere dodatna sredstva stanovalcev. 

2. Republiški sekretariat za urbanizem: 

a) pripravi predlog za potrebne spremembe oziroma dopolnitve zveznih 
predpisov z namenom, da se zagotovi namenska uporaba sredstev iz amortiza- 
cije, ki se v praksi uporablja tudi za plačilo anuitet; 

b) pripravi predlog za spremembo obstoječih predpisov v tem smislu, da 
bo s posamezno stanovanjsko hišo v družbeni lastnini gospodarilo le eno stano- 
vanjsko podjetje oziroma enota za gospodarjenje ter da bo stanovanjsko podjetje 
oziroma enota za gospodarjenje gospodarila s stanovanji v družbeni lastnini 
le na svojem območju, pri čemer naj se dopusti možnost zamenjave stanovanj 
med stanovanjskimi podjetji in enotami; 

c) pripravi predloge za spremembe in dopolnitve predpisov: 
— o pravnem statusu hišnih svetov v zvezi s postopki glede izvrševanja 

njihovih pooblastil; 
— o ustanavljanju skupnih zborov stanovalcev in skupnih hišnih svetov 

v stanovanjskih hišah z manjšim številom stanovanj z namenomi, da se omogoči 
vsem stanovalcem enakopravna udeležba pri družbenem upravljanju s sta- 
novanji ; 

— o obveznosti občinskih skupščin, da izdajo- natančnejše odločbe o delu, 
sestavi in številu zbora stanovalcev, hišnih svetov in skupščin stanovalcev; 
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— o pravnem statusu hišnikov, snažilk, kur j ačev in drugih pri vzdrževanju 
hiše zaposlenih oseb ter o tem, katere stanovanjske hiše morajo imeti hišnike ' 
in o drugih razmerjih stanovanjskih organizacij s temi osebami; 

č) prouči izvajanje republiškega zakona o urejanju in oddajanju stavbnega 
zemljišča in zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča ter skupaj 
s sekretariatom za zakonodajo prouči zakon o komunalnih delovnih organiza- 
cijah posebnega družbenega pomena in njegovo izvajanje, ker je izvajanje 
stanovanjske reforme neposredno odvisno od izvajanja novega sistema komu- 
nalnega gospodarstva v SR Sloveniji. O svojih ugotovitvah naj pripravi poro- 
čilo in ga predloži Skupščini SR Slovenije v obravnavo. 

3. Republiški sekretariat za finance: 

a) prouči v sodelovanju z združenjem poslovnih bank možnosti uveljavljanja 
dolgoročnega sistema varčevanja in zbiranja dodatnih sredstev za financiranje 
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva; pri tem naj upošteva vse možr- 
nosti, da hranilne vloge obdržijo svojo- realno vrednost in pridobijo značaj 
dolgoročnih kreditnih sredstev; 

b) pripravi predlog1 za spremembo zveznih predpisov v tem smislu, da se 
sredstva od obresti za dana posojila v stanovanjskem področju po odbitku 
dejanskih stroškov banke vračajo v kreditni sklad banke kot namenska sredstva 
za' stanovanjsko in komunalno graditev. 

4. Republiški sekretariat za pravosodje in 
občo upravo: 

— prouči tehniko> zemljiškoknjižnega vpisa etažne lastnine (list E) in vpliva 
na pristojne zvezne organe, da sprejmejo čimprej ustrezne predpise in na ta 
način zagotovijo pravice in obveznosti etažnih lastnikov ter njihovo pravno 
zaščito; v teh predpisih je treba urediti tudi odnose v zvezi s porabo in vzdrže- 
vanjem funkcionalnega zemljišča stavbe. 

5. Republiški sekretariat za delo: 

— v sodelovanju z republiškim sekretariatom za finance, republiškim sekre- 
tariatom za urbanizem in skupščino republiške skupnosti socialnega zavaro- 
vanja delavcev pripravi predlog za spremembo zakona o izločanju sredstev za 
stanovanjsko izgradnjo v tem smislu, da se sredstva, ki se zbirajo v posebnem 
skladu republiške skupnosti socialnega zavarovanja, prepustijo občinskim 
skupščinami. 

Ta sprememba naj omogo<či, da bodo občinske skupščine skupaj z lastnimi 
sredstvi lahko bolj uspešno reševale stanovanjske probleme upokojencev, inva- 
lidov in drugih oseb, za katere skrbi družbena skupnost. 

6. Služba družbenega knjigovodstva: 

— poskrbi, da se namenska sredstva za stanovanjsko graditev, ki se začasno 
uporabljajo za obratna sredstva, v prihodnje uporabljajo le v skladu z določili 
zakona o izločanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo. 

24» 
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li. 

priporočilo 

o ukrepih za nadaljnje izvajanje stanovanjske reforme 

a) občinskim skupščinam: 

— da sprejmejo programe razvoja stanovanjskega gospodarstva, pri tem 
pa upoštevajo načela stanovanjske in gospodarske reforme; 

— da predpišejo v aktu o najvišjih stanarinah pogoje, ob katerih se sme 
stanovanjsko podjetje prosto dogovarjati o višini stanarine (prosta stanarina); 

— da skrbijo po svojih organih in organih službe družbenega knjigo- 
vodstva, da bodo stanovanjska podjetja in enote za gospodarjenje s stano- 
vanjskimi hišami poslovale v skladu z veljavnimi predpisi in da vplivajo na 
to, da se z integracijo teh organizacij doseže večja racionalnost pri gospo'- 
darjenju; 

— da ustvarijo pogoje za organizirano gradnjo družinskih stanovanjskih 
hiš in jo glede stroškov za urejanje zemljišč in drugih pogojev zidave izenačijo 
z blokovno gradnjo. 

b) stanovanjskim podjetjem' in enotam za gospodar- 
jenje s stanovanjskimi hišami: 

— da pri urejanju razmerij z etažnimi lastniki glede tekočega in investi- 
cijskega vzdrževanja stanovanjske hiše upoštevajo le dejanske stroške tega 
vzdrževanja; v pogodbi določene naloge naj opravljajo v imenu in na račun 
etažnega lastnika; 

— da sredstva iz najemnin za poslovne prostore v stanovanjskih hišah 
vlagajo namensko le za modernizacijo in razširjeno reprodukcijo poslovnih 
prostorov. 

c) poslovnim bankam: 

— da pri mobilizaciji sredstev in kreditiranju stanovanjske graditve tesno 
sodelujejo z vsemi dejavniki s področja stanovanjskega gospodarstva in tako 
uresničujejo razvojno politiko stanovanjskega gospodarstva, ki jo določi občinska 
skupščina s svojim programom; 

— da posvetijo posebno pozornost oblikovanju takega sistema varčevanja 
za stanovanjsko graditev, ki bo stimuliral tiste varčevalce, ki so se O'dločili 
varčevati na daljši rok; 

— da posvetijo posebno pozornost plasiranju sredstev za organizirano sta- 
novanjsko graditev in za gradnjo racionalnih in cenenih stanovanj, ki naj 
jo podpirajo tudi s selektivno kreditno politiko. 

č) poslovnim združenjem za gradnjo stanovanj : 

— da postanejo nosilci modernejših oblik proizvodnje, da bi se industrijski 
načini gradnje, še bolj uveljavili; 

—■ da še v naprej spodbujajo integracijske procese v cilju racionalizacije 
tehnologije proizvodnje in večje koncentracije kapitala. 
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« d) delovnim in drugim organizacijam: 

— da vežejo pri bankah na daljši rok sredstva iz obveznega stanovanjskega 
prispevka, s čimer bi se povečala vlaganja za gradnjo stanovanj in omogočila 
dolgoročna kreditna politika. 

Št.: 36-36/67 

POROČILO 

o izvajanju stanovanjske reforme in stanovanjske graditve 

Odbora* sta razpravljala o izvajanju stanovanjske reforme in stanovanjske 
graditve na osnovi poročila, ki ga je odboroma predložil republiški sekretariat 
za urbanizem in akcijskega programa za realizacijo družbenega plana stano- 
vanjske graditve v SR Sloveniji za obdobje 1966—1970, ki ga je pripravil koor- 
dinacijski odbor za racionalizacijo in industrializacijo stanovanjske graditve 
v SR Sloveniji ter ugotovitev skupine poslancev, članov odbora za urbanizem, 
stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve, ki so v neposrednih razgovorih na 
terenu proučili bistvena dogajanja pri izvajanju stanovanjske reforme. 

Odbora sta poročilo republiškega sekretariata za urbanizem ocenila kot 
realen prikaz stanja na področju stanovanjskega gospodarstva in stanovanjske 
graditve, akcijski program pa kot pomemben poslovni dogovor pri koordina- 
ciji industrijske in racionalne stanovanjske graditve. 

Pri ocenjevanju sedanjega stanja in doseženih rezultatov stanovanjske re- 
forme sta odbora izhajala iz stališča, da je stanovanjska reforma dolgoročen 
proces, ki ga je treba nenehno spremljati, izpopolnjevati in razvijati. Uveljav- 
ljanje stanovanjske reforme je povzročilo bistvene premike na področju stano- 
vanjskega gospodarstva, ki dokazujejo, da se osnovna stališča reforme že uve- 
ljavljajo. Stanovanje dobiva v vse večji meri značaj osebne potrošnje dolgoročne 
narave, kar pomeni, da se prenaša skrb za zagotovitev stanovanj od družbe na 
občana; znaten je porast namenskega varčevanja; uveljavlja se graditev takih 
stanovanj, katerih cena se približuje zahtevam in plačilni zmogljivosti kupcev; 
pričelo ae je oblikovati stanovanjsko tržišče, na katerega ima bodoči stanovalec 
vse večji vpliv itd. 

Kljub temu, da so prisotni in se uveljavljajo osnovni pozitivni elementi 
reforme na področju stanovanjskega gospodarstva, pa je treba še mnogo napra- 
viti, da bodo v celoti prišle do izraza nove in intenzivnejše oblike gospodar- 
jenja. Razne slabosti bodisi organizacijske, tehnične in zakonodajno-pravne 
narave bo treba sproti reševati in pravočasno odklanjati. 

Odbora sta ugotavljala, da z obsegom stanovanjske graditve ne moremo 
biti povsem zadovoljni, saj ta ne bo dosegel predvidevanj srednjeročnega plana 
SR Slovenije^ Delno je tako stanje rezultat gospodarjenja s stanovanjskim 
fondom pred reformo in je zaradi tega danes pretežni del sredstev iz stanarin 
vezan na obnavljanje stanovanjskega fonda. Na drugi strani pa je na tako 
gibanje vplivalo tudi dejstvo, da še nimamo dosledno izdelanega mehanizma, 
ki bi zajel in v celoti aktiviral vsa razpoložljiva sredstva namenjena za gradnjo 
stanovanj. 

* Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve republiškega 
zbora in občasni odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora. 
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Vprašanje stanarin in možnosti razširjene reprodukcije iz teh sredstev je 
eno od osnovnih odprtih vprašanj, ki bi ga morali v bodoči stanovanjski politiki 
jasno opredeliti. Razkorak med ceno stanovanja in revalorizirano stanarino 
ustvarja pogoje za dvojne stanarine. To pa pomeni, da na eni strani dezinvesti- 
ramo obstoječi stanovanjski fond, na drugi strani pa posredno regresiramo 
stanarino občanom, ki že imajo stanovanja in nalagamo večja bremena priča- 
kovalcem za stanovanja. 

Financiranje stanovanjske graditve je zasnovano na pretežna bančno- 
tehničnih vidikih. V sedanjem sistemu financiranja so sredstva za gradnjo 
stanovanj precej razdrobljena. Delovne in druge organizacije precejšnji del 
sredstev, namenjenih za gradnjo stanovanj uporabljajo za obratna sredstva. 
V zvezi s financiranjem gradnje stanovanj je bilo načeto tudi vprašanje, kako 
zagotoviti stanovanja tistim kategorijam občanov, ki nimajo^ možnosti, da bi si 
z lastnimi sredstvi zagotovili stanovanje. Odbora sta poudarjala, da je ta 
problem potrebno podrobno proučiti in v okviru celotnega sistema najti ustrezne 
rešitve. 

Stanovanjska podjetja 90 se v glavnem organizacijsko in poslovno že utr- 
dila. Število stanovanjskih podjetij in enot za gospodarjenje s stanovanjskim 
fondom pa je preveliko in ni v skladu z načelom, da naj se sredstva stanarin 
prelivajo med novejšimi in starim stanovanjskim fondom v občini. Čeprav 
je družbeno upravljanje na področju stanovanjskega gospodarstva v celoti 
uveljavljeno, se stanovalci in njihovi samoupravni organi še niso povsem vklju- 
čili v nov sistem gospodarjenja s stanovanjskimi hišami. Predvsem je odpove- 
dalo družbeno upravljanje v takih hišah, s katerimi gospodari več organizacij, 
v večini primerov pa samoupravni mehanizem ni vzpostavljen pri enotah, ki 
gospodarijo s stanovanjskimi hišami1. 

Odbora sta v razpravi ugotavljala, da je na področju stanovanjskega gospo- 
darstva še vrsta nerešenih vprašanj kot na primer, kako zavreti neorganizirano 
zidavo družinskih hiš, kako spodbuditi občinske skupščine, da bodo postale 
dejanski nosilec in kreator dolgoročne stanovanjske politike na svojem območju, 
kako doseči večje sodelovanje med dejavniki tega področja, kako ustvariti 
pogoje za dolgoročno kreditno politiko in uveljaviti stimulativnejše oblike var- 
čevanja itd. 

Ob zaključku razprave sta odbora sprejela sklep, da seznanita skupščino 
z uspehi in problemi, ki se kažejo pri izvajanju stanovanjske reforme in na 
področju stanovanjskega gospodarstva ter da pripravita predloge stališč in 
ukrepov, ki naj zagotove reševanje tistih odprtih vprašanj, ki že danes zavirajo 
uveljavljanje stanovanjske reforme in nadaljnji razvoj stanovanjskega gospo- 
darstva. 

Izhajajoč iz dejstva, da je uveljavljanje ekonomskih zakonitosti v stano- 
vanjskem gospodarstvu dolgoročen proces, odbora ugotavljata., da je dogajanja 
na tem področju potrebno nenehno spremljati, operativno reševati probleme, 
ki se pojavljajo. 

Odbora predlagata skupščini, da obravnava in sklepa o predlogu odborov, 
zavzame do predloga svoje stališče in pooblasti odbora, da zasledujeta izvajanje 
sprejetih stališč in ukrepov ter o rezultatih občasno obveščata skupščina 

Št.: 36-36/67 
Ljubljana, 23. 11. 1967 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za uporabo 
mestnega zemljišča 

1. člen. 

V 1. členu zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni list 
SRS, št. 42-217/66) se pri besedilu v oklepaju doda besedilo: »in št. 23-353/67«. 

2. člen 

Za 1. členom se doda nov la člen, ki se glasi: 

»Občinska skupščina lahko določi kot mestno zemljišče po drugem odstavku 
2. člena temeljnega zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča samo 
taka komunalno opremljena zemljišča zunaj ožjih gradbenih okolišev, ki ležijo 
v mejah območja, zajetega z urbanističnim ali zazidalnim načrtom, in so na njih 
že zgrajeni ali ko bodo zgrajeni takšni komunalni objekti ali naprave, ki omo- 
gočajo etapno uresničevanje urbanističnega načrta ali zazidalnega načrta ozi- 
roma programa za komunalno urejanje zemljišč.« 

3. člen 

Za 3. členom se doda nov 3 a člen, ki se glasi: 

»Občinska skupščina lahko predpiše od površinske enote za poslovne pro- 
store v ožjem gradbenem okolišu večji prispevek, kot je določeno v prvem 
odstavku 6. člena temeljnega zakona o prispevku za uporabo mestnega zem- 
ljišča, samo za poslovne prostore v takih predelih (poslovnih conah), ki so 
pridobitno posebno ugodni). 

Zaradi posebne pridobitne ugodnosti posameznih predelov znotraj ožjega 
gradbenega okoliša lahko uvrsti občinska skupščina zemljišča, na katerih se 
plačuje za poslovni prostor večji prispevek za uporabo mestnega zemljišča, 
v eno ali več poslovnih con po enotnih merilih, kot so zlasti: lega zemljišča 
glede na frekvenco potrošnikov, prometna povezanost z izvenmestnim območjem 
in stopnja opremljenosti zemljišča s komunalnimi napravami. Znotraj posa- 
mezne poslovne oone mora biti prispevek za uporabo mestnega zemljišča določen 
v enaki višini od merske enote za vse poslovne prostore.-« 

4. člen 
4. člen se črta. 

5. 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 za zemljišče, 
ki je v ožjem gradbenem okolišu (mestno zemljišče), plačilo prispevka za upo- 
rabo mestnega Ziemljišča. V skladu s tem temeljnim zakonom je Skupščina 
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SR Slovenije sprejela zakon o prispevku za uporabo mestnega zemljišča (Uradni 
list SRS, št. 42/66). 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o prispevku za 
uporabo mestnega zemljišča (Uradni list SFRJ, št. 23/67) so bile spremenjene 
in dopolnjene določbe 2., 6. in 7. člena temeljnega zakona. Med pobudniki za te 
spremembe je bil tudi Izvršni svet Skupščine SR Slovenijo. 

2. člen noveliranega temeljnega zakona pooblašča občinsko skupščino, da 
lahko določi s svojim odlokom, da se šteje za mestno zemljišče tudi komunalno 
opremljeno zemljišče izven ožjih (nacionaliziranih) gradbenih okolišev, vendar 
v mejah območja, ki ga zajema urbanistični načrt ah odlok občinske skupščine, 
ki ta načrt nadomestuje. Republika lahko z zakonom določi pogoje, ob katerih 
morejo občinske skupščine določiti, kaj se šteje za mestno zemljišče. 

Ker zakon o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67) določa 
kot urbanistične dokumente: urbanistični program, urbanistični načrt, zazidalni 
načrt in urbanistični red, medtem ko odloka, ki nadomestuje urbanistični načrt, 
sploh ne predvideva, je po našem mnenju potrebno, da se z republiškim zakonom 
nedvoumno določi območje, za katero je mogoče predpisati prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča, in vrsta urbanističnega dokumenta, da bi v praksi ne prišlo 
do razhajanja z določbami temeljnega zakotna. 

Glede pooblastila republiki, da z zakonom določi pogoje, kdaj se zemljišče 
šteje za komunalno opremljeno zemljišče, pripominjamo, da je pooblastilo fakul- 
tativno, po našem mnenju pa je potrebno, da ga republika uresniči, da se dose- 
žejo na območju republike enotni kriteriji. 

Z določbami 1 a člena predloga zakona je odpravljena dvoumnost glede 
urbanističnega dokumenta, ki je merodajen za določanje prispevnega območja, 
ter je dan kriterij za komunalno opremljeno zemljišče. 

Po novem 6. členu temeljnega zakona predpiše občinska skupščina v skladu 
z republiškim zakonom večji prispevek za poslovni prostor na lokacijah, ki so 
pridobitno posebno ugodne. Glede na to določbo ne more občinska skupščina 
uvesti večjega prispevka, če z republiškim zakonom za to niso dane osnove. 
Na pobudo 'nekaterih občinskih skupščin so te osnove formulirane v novem 
3 a členu. 

. V 7. členu noveliranega temeljnega zakona je postavljeno glede plačevanja 
prispevka načelot, da prispevek plačuje lastnik oziroma uporabnik zemljišča 
ali stavbe in da mu je imetnik stanovanjske pravice dolžan povrniti ustrezen 
del prispevka, če zavezanec od njega to zahteva. Imetnik stanovanjske pravice, 
ki meni, da mu zavezanec ni pravilno odmeril prispevka, lahko zahteva od 
občinskega organa, da mu ta izda odločbo o prispevku, V sedanjem 4. členu 
republiškega zakona je medtem ta sistem odmerjanja prispevka in način plače- 
vanja določen samo za najemna stanovanja, ki so v skladu stanovanjskega pod- 
jetja). Zato je potrebna uskladitev z novim zakonom oziroma odprava 4. člena 
republiškega zakona. 

Kakor izhaja iz obrazložitve zasleduje predlog zakona le take spremembe 
in dopolnitve zakona o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, ki so nujno 
potrebne, da bi občinske skupščine lahko spremenile in dopolnile svoje odloke 
o prispevku za uporabo mestnega zemljišča in jih uveljavile s 1. 1. 1968. 

Predlog zakona so obravnavale vse občinske skupščine in mestni svet Ljub- 
ljane, prizadeti organi in stanovanj sko-komunalne organizacije ter se izrekle 
za nujno sprejetje zakona. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
28. 11. 1967, št. 420-12/67. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve repu- 
bliškega zbora — poročilo z dne 23. 11. 1967, št. 420-12/67. 

Občasni odbor za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje ter občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 25. 11. 1967, št. 420-12/67. 

PREDLOG ODLOKA 

o soglasju k drugemu rebalansu finančnega načrta cestnega sklada 
SR Slovenije za leto 1967 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 1. člena 
zakona o spremembah zakona o cestnem' skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 30-310/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na iseji republi- 
škega zbora iin na seji gospodarskega zbora 13. decembra 1967 sprejela 

ODLOK 

o soglasju k drugemu rebalansu finančnega načrta cestnega sklada 
SR Slovenije za leto 1967 

I. 

K drugemu rebalansu finančnega načrta, cestnega sklada SR Slovenije za 
leto 1967, ki ga je sprejel upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije na. seji 
dne 5. i0. 1967 in izkazuje dohodke v znesku 158 427 853 din ter izdatke v enaki 
višini, se daje soglasje. 

II. 

Ta odlok velja naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

O predlogu drugega rebalansa finančnega načrta oestnega sklada SR Slo- 
venije za 1967. leto je odbor za proizvodnjo in promet razpravljal skupaj z 
odborom za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora na seji dne 
23. 11. 1967. 

Predlagani rebalans je potreben zato, ker v prvem rebalansu ni bila izvr- 
šena razmejitev med cestnimi deli, ki se štejejo v investicije in med tistimi, ki 
spadajo med vzdrževanje cest. S predlagano spremembo v finančnem načrtu 
se ne spremeni skupna vsota in tudi ne usmeritev na posamezne ceste, kot je 
to bilo' določeno v prvem rebalansu finančnega načrta). 

Ker gre sauno za formalne spremembe v okviru finančnega načrta, je bilo 
postavljeno vprašanje, ,ali ne bi kazalo sprejem rebalansa odložiti zaradi najno^- 
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vejšega povečanja pristojbine za oeste in večjih dohodkov sklada iz tega naslova. 
Ugotovljeno je bilo, da se bodo dohodki cestnega sklada zaradi podražitve 
bencina res povečali, vendar bo to imelo le vpliv na boljšo realizacijo predvi- 
denih dohodkov, ne pa tudi na dela na cestah v letu 1967. Rebalans pa je 
nujen, da bi sklad lahko uskladil izplačila po posameznih postavkah v finanč- 
nem načrtu in da bi lahko sestavil zaključni račun. 

Odbora sta se s predlogom drugega rebalansa finančnega načrta cestnega 
sklada SR Slovenije za leto 1967 strinjala in predložila predlog odloka, s katerim 
se daje soglasje k predloženemu drugemu rebalansu. 

Odbor za proizvodnjo' in promet in odbor za družbeni plan, finance in pro- 
račun predlagata republiškemu zboru, da predlog odloka o soglasju k drugemu 
rebalansu finančnega načrta cestnega sklada SR Slovenije za leto 1967 sprejme. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
28. 11. 1967, št. 400-21/67. 

Občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance ter občasni odbor 
za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora — poročilo 
z dne 25. 11. 1967, št. 400-21/67. 

PREDLOG ODLOKA 
o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 

Na podlagi 148. člena ustave Socialistične republike Slovenije in 1. člena 
zakona o spremembah zakona o cestnem skladu SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 30-310/65) je Skupščina Socialistične republike Slovenije na seji republiškega 
zbora in na seji gospodarskega zbora dne 13. decembra 1967 sprejela 

ODLOK 
o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 

I. 
K finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968, ki ga je 

sprejel upravni odbor sklada na seji dne 10. 11. 1967 in izkazuje dohodke v 
znesku 155 530 310 din ter izdatke v enaki višini, se daje soglasje. 

II. 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Odbor za proizvodnjo in promet in odbor za družbeni 
plan, finance in proračun republiškega zbora sta na skupni 
seji dne 23. 11. 1967 razpravljala o predlogu finančnega načrta cestnega sklada 
SR Slovenije za leto 1968, ki ga je predložil njegov upravni odbor. 
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V predlogu finančnega načrta se razporejajo sredstva za vzdrževalna in 
rekonstrukcijska dela na cestni mreži v SR Sloveniji v skladu s programom 
-o vzdrževanju in rekonstrukciji oest v obdobju 1967—1970. 

Glede na povišanje pristojbine za ceste in taks za motorna vozila je bilo 
postavljeno vprašanje, ali je prav, da se sprejema finančni načrt, ki ne upošteva 
povečanja dohodkov (predvidoma okoli 50 milijonov . d!iw) iz tega naslova. 
Odbora sta menila, da je ne glede na to okolnost treba sprejeti predlagani 
finančni načrt, da se določijo predvidena cestna dela in omogoči skladu pravo- 
časno pripravo tehnične dokumentacije imi sklepanje pogodb s podjetji, ■ ki 
bodo izvajala posamezna dela. O uporabi dodatnih dohodkov pa je treba pri- 
praviti dolgoročnejšo usmeritev teh sredstev in na tej podlagi predložiti raz- 
poreditev sredstev za leto 1968 v aneksa ali rebalansa k obravnavanemu finanč- 
nemu načrtu. 

Odbora sta se nadalje zadržala pri vprašanju kriterijev, po katerih se 
določa vrstni red vzdrževalnih in modernizacij skih del po posameznih letih. 
V razpravi je bilo poudarjeno-, da bi moralo biti osnovno izhodišče za določanje 
prioritete ekonomski pomen prometne poti in njena obremenitev. 

V zvezi s kriteriji za določanje prioritet je bilo načeto tudi vprašanje 
participacije občin in drugih lokalnih interesentov pri financiranju modernizacije 
posameznih cest. Pokazalo se je, da je zaradi nezadostnih sredstev zaenkrat 
še vedno nujno, da se pritegne čimveč sredstev iz lokalnih virov zaradi pospe- 
šitve modernizacije cest- Potrebno pa je občine seznaniti in z njimi obravnavati 
finančni načrt in program del za posamezno leto. Vsekakor pa obseg partici- 
pacije ne bi smel biti edini kriterij, na oisnovi katerega se odloča o prioriteti 
posameznih del, v perspektivi pa je treba doseči, da bo vzdrževanje in rekon- 
strukcijo cest financiral v celoti organ, ki zanje odgovarja. 

Odbora sta ugotovila, da se vse bolj uveljavljajo ekonomski odnosi pri 
izvrševanju del na cestah. Zlasti za pomembno sta smatrala oddajanje del prek 
licitacij. To obliko vključevanja izvajalcev del bi bilo- treba pospešeno1 razvijati, 
ker bo ta prispevala k izboljšanju gospodarjenja s cestami. 

Cestna dela, ki jih cestni sklad predvideva za leto 1968, so v skladu s sred- 
njeročnim programom vzdrževanja in rekonstrukcije oest v obdobju 1967—1970, 
z izjemo popravil treh mostov. S temi popravili mostov sta se odbora strinjala, 
ker bi bile drugače neuporabne ceste, ki so nanje vezane in katerih vzdrževanje 
spada v pristojnost republike. Podane so bile sicer nekatere kritične pripombe 
na srednjeročni program, vendar sta odbora menila, da je treba vztrajati na 
njegovem izvajanju in po možnosti to celo pospešiti. V tem okviru sita tudi 
smatrala, da je prav, če interesenti najemajo začasno kredite za hitrejšo moder- 
nizacijo oest, ki so predvidene v srednjeročnem programu, krediti pa se porav- 
najo iz dohodkov cestnega sklada iz zadnjih let programiranega obdobja. 

Skupščini SR Slovenije so bili poslani, oziroma na seji predloženi s strani 
poslancev predlogi za vključitev še nekaterih cest oziroma cestnih objektov 
v program del, ki so predvidena za leto 1968. 

Tako je bil podan predlog: 
— za gradnjo mostu v Kresnicah; 
— za ureditev, cestnih povezav z Zasavskim področjem; 
— za modernizacijo ceste Zelodnik—Moravče; 
— za modernizacijo ceste Žaga—Uoeja; 
— za gradnjo mostu Moste—Žirovnica; 
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— za ureditev ceste Lendava—Mursko Središče in 
— za modernizacijo ceste Drnovo—Kostanjevica. 

Odbora sta o^ teh predlogih razpravljala in smatrala, da naj do teh pred- 
logov zavzame stališče upiravni odbor cestnega sklada SR Slovenije, zlasti ker 
nekatere ceste oziroma cestni objekti niso predvideni v srednjeročnem programu 
sklada, ali pa gre za ceste IV. reda. O svojih stališčih naj upravni odbor poroča 
odboroma. 

Se posebno pozornost pa naj upravni odbor posveti vprašanju ureditve 
cestnih povezav z Zasavskim področjem, za kar se je posebej zavzelo večje 
število poslancev obeh odborov. 

Pri obravnavanju dodatnih zahtev bo sodelovala s strani obeh odborov 
skupina poslancev: Miran Cvenk, Ivan Kreft, Leopold Krese in Milan Ravbar. 

Odbora v podrobnosti k predlaganemu finančnemu načrtu za leto 1968 nista 
imela pripomb in sta se z njim strinjala ter zato predložila odlok, s katerim se 
daje soglasje k predloženemu finančnemu program^. 

Odbor za proizvodnjo in promet in odbor za družbeni plan, finance in 
proračun predlagata republiškemu zboru, da sprejme predlog odloka o soglasju 
k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968. 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora 
je na seji dne 13. 12. 1967 razpravljal o predlogu cestnega sklada SR Slovenije 
za dopolnitev predloga finančnega načrta cestnega sklada za leto 1968. 

Odbor se je v razpravi najprej zadržal pri stališču upravnega odbora cest- 
nega sklada do predlogov za vključitev še nekaterih cest oziroma cestnih objek- 
tov v program del za leto 1968, ki so bih poslani Skupščini SR Slovenije oziroma 
na seji predloženi s strani poslancev. 

S stališčem upravnega odbora cestnega sklada SR Slovenije in skupine 
poslancev, ki je sodelovala pri proučevanju vprašanj ureditve cestnih povezav 
z Zasavskim področjem, da se najde rešitev v okviru za leto 1968 predvidenih 
sredstev v finančnem načrtu v soglasju s prizadetimi občinami, se odbor strinja. 
Prav tako pa tudi s tem povezano spremembo formulacije v finančnem načrtu 
cestnega sklada SR Slovenije, ki jo je predložil cestni sklad. 

Glede modernizacije ceste Žaga—Učeja je upravni odbor cestnega sklada 
SR Slovenije zavzel stališče, da bo prispeval občinski skupščini Tolmin 220 000 
N din za delno usposobitev te ceste in to iz sredstev ostanka nerazporejene 
tekoče rezerve za leto 1967. Odbor se s to rešitvijo strinja. 

Upravni odbor cestnega sklada SR Slovenije je zavzel stališče, da za moder- 
nizacijo ceste Zelodnik—Moravče ni mogoče zagotoviti sredstev, ker ureditev 
te ceste ni predvidena v srednjeročnem programu vzdrževanja in rekonstrukcije 
cest; glede gradnje mostu Moste—Žirovnica pa je treba rešitev še proučiti; za 
modernizacijo ceste Drnovo'—Kostanjevica pa se bo poskušalo doseči rešitev 
v tem, da bi se najelo posojilo in k delom pristopilo že v letu 1968, posojilo 
pa odplačalo v naslednjih letih v breme predvidene postavke v srednjeročnem 
programu vzdrževanja in rekonstrukcije cest; cesto Lendava—Mursko Središče 
pa se bo postopoma urejalo glede na izgradnjo mostu čez Dravo. 

S temi stališči upravnega odbora cestnega sklada se je odbor strinjal. 
Odbor je tudi razpravljal o predlagani spremembi finančnega načrta v zvezi 

s povečanjem pristojbine na pogonsko gorivo, ki jo je naknadno predložil cestni 
sklad. Odbor se s predlagano spremembo strinja in predlaga spremembo pred- 
loga odloka o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije za 
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leto 1968 v tem smislu, da se v I. točki nadomesti znesek 155,530.310 din z zne- 
skom 204,530.310 din, kolikor znašajo dohodki glede na predloženo spremembo 
s strani upravnega odbora cestnega sklada. 

Odbor za proizvodnjo in promet predlaga republiškemu zboru, da tako 
spremenjen odlok o soglasju k finančnemu načrtu cestnega sklada SR Slovenije 
za leto 1968 sprejme. 

Št.: 400-21/67 
Ljubljana, 13. 12. 1967 

POROČILA 

Občasni odbor za gospodarsko programiranje in finance in občasni odbor 
za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora sta na 
skupni seji dne 24. novembra 1967 obravnavala predlog finančnega načrta cest- 
nega sklada SR Slovenije za leto 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
v soglasje cestni sklad SR Slovenije. 

V načelni razpravi sita odbora ugotovila, da je predloženi finančni načrt 
cestnega sklada SR Slovenije za leto 1968 usklajen s programom cestnega skla- 
da SR Slovenije o vzdrževanju in rekonstrukciji cest v obdobju 1967—1970, ki 
ga je Skupščina letos že potrdila. 

Izven v štiriletnem programu predvidenih del so za leto 1968 zajeti le trije 
manjši mostovi, katerih popravilo pa je nujno, ker bi bila sicer nevarnost, da 
bi se podrli in bi bih zato stroški za ponovno usposobitev prevoznosti dokaj 
večji. 

Sredstva, ki se bodo nabrala pri cestnem skladu zaradi 23. novembra 1967 
uveljavljene podražitve bencina, v predloženem finančnem načrtu še niso upo- 
števana. Oba, odbora sta soglasna, da je treba, zaradi teh dodatnih sredstev 
izdelati poseben aneks finančnega načrta in dodaten program del za leto 1968. 
Čeprav s predloženim programom torej niso zajeta oziroma razporejena vsa 
v letu 1968 razpoložljiva sredstva, pa sta oba odbora soglasna, da se finančni 
načrt in program del predloži Skupščini v soglasje, ker je soglasje potrebno, da 
se pravočasno začne z vsemi pripravami, to je z izdelavo projektov in pred- 
računov. Le tako bo možno pravočasno skleniti pogodbe z izvajalci del in tudi 
začeti z deli v predvidenem potrebnem terminu. 

Za katera dela naj se porabijo dodatna, s podražitvijo bencina zbrana fi- 
nančna sredstva sklada, odbora nista podrobno razpravljala, ampak dajeta le 
priporočilo upravnemu odboru cestnega sklada, naj se o uporabi teh sredstev 
trezno razmisli in sredstva razporedijo' tako, da bodo čim učinkoviteje porab- 
ljena. O programu de! pa bosta odbora itak posebej razpravljala. V obrazložitvi 
programa naj upravni odbor cestnega sklada posebej utemelji svoje odločitve. 

Delovni program za leto 1968 bazira na štiriletnem odobrenem planu, ven- 
dar je upoštevana določena časovna prednost za dela na glavnem cestnem pro- 
metnem križu v Sloveniji, to je od Šentilja do italijanske meje in od avstrijske 
meje na Karavankah do meje s Hrvatsko pri Brežicah. Pri delih na ostalih 
cestah je upoštevana pomembnost ceste, njena obremenjenost, v nemajhni meri 
pa tudi težnja, da se določene ceste v celoti uredijo npr. asfaltirajo, kot npr. 
krožna cesta Slovenska Bistrica—Ptuj—Murska Sobota—Maribor, povezava s 
cestnem omrežju Hrvatske v Beli krajini itd. V pretežni meri so tudi v letu 
1968 upoštevane predvsem ceste I. in II. reda, medtem ko bo ureditev cest III. 
reda upoštevana predvsem v zadnjem obdobju izvajanja štiriletnega plana. Pri 
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financiranju del, predvidenih v letu 1968, v večji ali manjši meri sodelujejo 
tudi občine. Delež občinskih oziroma lokalnih sredstev je različen, odvisen pač 
od finančnih zmogljivosti lokalnih partnerjev, pa tudi od lokalne zainteresi- 
ranosti za ureditev določene ceste. Tako ne bi mogli govoriti o neki togi načelni 
politiki cestnega sklada pri lokalnem sofinanciranju, ampak gre vedno in po- 
vsod za določeno prilagodljivost, ki je pač usmerjena v to, da se štiriletni plan 
čimprej realizira. 

Vsekakor je participiranje v financiranju iz lokalnih virov na eni strani 
zelo ugodno, saj se na ta način vprašanje kvalitete cest rešuje hitreje, na drugi 
strani pa skoraj nujno v določeni meri vpliva tudi za samo programiranje del 
cestnega sklada. Pri zagotovitvi participacije ne gre samo za večjo ali manjšo 
poslovnost oestnega sklada, ampak predvsem za. stopnjo zainteresiranosti lokal- 
nih faktorjev in oestnega sklada na določeni cesti. Participacija npr. lahko 
omogoči podaljšanje položitve asfalta na neki cesti itd., kar je vsekakor tudi 
v dokajšnjem interesu oestnega sklada, pa tudi družbe sploh. 

Ker pa so sredstva sklada v bistvu le omejena, lokalne želje pa so mnogo- 
kje močne, da bi se neka cesta čimprej uredila, obstoja možnost, da se neka 
cesta uredi tudi leto ali dve leti prej na podlagi financiranja iz kredita, ki ga 
najamejo lokalni faktorji, a sklad vrne najeti kredit, seveda v letu, v katerem 
bi bila ureditev ceste financirana po planu iz sredstev sklada. Seveda pa morajo 
biti vsi taki primeri usklajeni s programom cestnega sklada. 

Kritika o monopolizmu cestnih podjetij je v nekaterih primerih uimestna 
za prejšnja leta, medtem ko se praktično za vsa dela, razen za tekoče vzdrže- 
vanje, dela oddajajo na podlagi razpisa in zbiranja ponudb. Člani obeh odborov 
so poudarili, da mora biti zbiranje ponudb in oddaja del na tej osnovi pravilo 
in vsakodnevna praksa oestnega sklada. Kajti le tako bo možno doseči, da bodo 
sredstva najbolj učinkovito porabljena. Upravni odbor je dolžan, da gospodari 
najbolj smotrno- in prevzema seveda tudi polno odgovornost za svojo poslovnost. 
Eden bistvenih elementov v poslovnosti pa je prav oddajanje del. 

Normiranje tekočega vzdrževanja je težko, ker ni kvaliteta ceste odvisna 
samo od vzdrževanja, ampak tudi od drugih momentov, kot je obremenjenost 
ceste; a v dokajšnji meri vplivajo na kvaliteto ceste tudi vremenske razmere, 
kar velja predvsem za makadamske ceste. Prav za večjo kvaliteto tekočega 
vzdrževanja cest je še posebno pomembna nadzorna in inšpekcijska služba cest- 
nega sklada. Ta služba obenem kontrolira in nadzira tudi vsa ostala dela na 
cestah. 

Odbora sta prejela v zvezi z obravnavo' finančnega načrta in programa del 
cestnega sklada tudi nekaj vlog, s katerimi so postavljena vprašanja v zvezi 
z urejanjem cest na nekaterih področjih. 

Glede gradnje mostu čez Savo v Kresnicah sta se oba odbora zadovoljila 
z obrazložitvijo predsednika upravnega odbora cestnega sklada, da je o tej 
vlogi razpravljal tudi že upravni odbor cestnega sklada in da je prošnjo zavrnil 
z naslednjo obrazložitvijo.: gradnja mostu v Kresnicah ni v štiriletnem planu, 
a poleg tega most ni na liniji nobene republiške ceste. Gradnja zasavske ceste 
je bila ustavljena v letu 1965, zgrajena pa je do Ribč ob Savi. Da pa litija ne 
bi ostala brez povezave, je cestni sklad namenil za lato 1967 7,5 milijona dinar- 
jev za rekonstrukcijo ceste do Litije, s čimer bo Litija dobila asfaltirano pove- 
zavo do Ljubljane. Cesta bo odprta v nekaj dneh. Za leto 1968 je namenjenih 
8,5 milijona dinarjev za povezavo Litije z Zagorjem, s čimer se aktivirajo tudi 
znatna sredstva, že vložena v zasavsko cesto;. Do leta 1972 ni računati, da bi se 
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ponovno začela dela na predvideni zasavski cesti, razen tega pa je tudi vpra- 
šanje, če bo ostala v veljavi varianta trase z zgradnjo treh mostov, od katerih 
je eden v Kresnicah. 

Čeprav je predmet obravnave finančni načrt cestnega sklada, je bilo vklju- 
čeno v to točko tudi poslansko vprašanje poslanca Antona Ladava v zvezi s 
cesto Zaga—Učeja, o čemer je bilo govora že na 44. seji gospodarskega zbora 
Skupščine SR Slovenije. Tedaj je bilo sklenjeno, da se problematika te ceste 
obravnava ob priliki obravnave kompleksne problematike gospodarjenja s ce- 
stami. Cesta Žaga—Učeja je cesta IV. kategorije in kot taka ne spada v kom- 
petenco cestnega sklada SR Slovenije in tako tudi njena ureditev ne more biti 
predvidena v okviru programa del republiškega cestnega sklada. 

Dejansko je nevzdržno, da pelje do mednarodnega bloka I. kategorije cesta 
IV. reda. Nujno' je treba rešiti vprašanje pirekategoriziranja te ceste. Oba od- 
bora sprejmeta sklep, da vprašanje prekategorizacije te ceste reši ustrezni 
republiški sekretariat, po- možnosti čimprej in da se pri tem ne čaka na obrav- 
navo kompleksne problematike v zvezi z gospodarjenjem s cestami. 

Poleg navedenih sta odbora prejela tudi vlogi skupščine občine Trbovlje 
v zvezi s cestami v Zasavju in dopis turističnega društva Smlednik in orga- 
nizacije SZDL v zvezi s cesto Smlednik—Vodice in Vikrče—Smlednik. Odbora 
o omenjenih vlogah nista posebej razpravljala; priporočila sta upravnemu od- 
boru cestnega sklada, naj pri razporejanju sredstev na bazi povečanega dotoka 
zaradi podražitve bencina prouči tudi omenjeni vlogi in po svoji presoji upo- 
števa v aneksu k programu tudi ceste, za katere prosijo^. Kolikor upravni odbor 
cestnega sklada v programu del ne bo ugodil prošnjam, naj svoj sklep obraz- 
loži. 

Oba odbora predlagata gospodarskemu zboru, da da soglasje na finančni 
načrt sklada SR Slovenije za leto 1968. 

Za poročevalca sta odbora določila poslanca Stanka Pungerčarja. 

St.: 400-21/67 
Ljubljana, 25. novembra 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
28. 11. 1967, št. 400-21/67. 

o spremembah in dopolnitvah zakona o proračunu socialistične republike 
Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1967 

1. člen zakona o* proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem 
proračunu) za leto 1966 (Uradni list SRS, št. 6-34/67) se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Republiški proračun za leto 1967 obsega: 

PREDLOG ZAKONA 

1. člen 

dohodke v znesku    
razporejene dohodke v znesku  
nerazporejene dohodke (tekočo proračunsko re- 
zervo) v znesku   

425 736 440 dinarjev 
423 006 772 dinarjev 

2 729 668 dinarjev« 
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2. čl en 

3. člen se spremeni tabo, da se glasi: 
»Od dohodkov proračuna Socialistične republike Slovenije iz 1. člena tega 

zakona pripada : 
skladu Borisa Kidriča  2,4052 % 
Prešernovemu skladu  0,0705 %> 
skladu SRS za pospeševanje proizvodnje in predvajanja fil- 
mov   0,0660 °/o 
skladu SRS za pospeševanje založništva   1,4107 °/o 
skladu SRS za pospeševanje kulturnih dejavnosti .... 3,2534 % 

3. člen 

V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Hidrometeorološki zavod SRS uporabi dohodke iz prejšnjega odstavka za 

nabavo in vzdrževanje opreme in za redno dejavnost.« 

4. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Nosilci sredstev, razporejenih: 
— v razdelku 49 — sredstva za splošne republiške potrebe, so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije — po postavkah 213, 218 in 219; 
2. republiški sekretariat za gospodarstvo — po postavkah 220, 221 in 222; 
3. republiški sekretariat za finance — po postavkah 211, 214, 215, 216 

in 217; 
4. republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo — po postavkah 

207, 208, 209 in 212; 
5. republiški sekretariat za prosveto in kulturo — po postavki 210; 
— v razdelku 50 — sredstva za negospodarske investicije, za plačilo anuitet 

in drugih obveznosti, so: 
1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije — po postavki 225; 
2. republiški sekretariat za finance —■ po postavkah 223, 224 in 226.« 

5. člen 

Pregled dohodkov republiškega proračuna za leto 1967 in njihova razpo- 
reditev v skladu s spremembami po tem zakonu sta zajeta v bilanci republi- 
škega proračuna za leto 1967, ki je ssstavni del splošnega dela proračuna. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1967. 

OBRAZLOŽITEV 

V začetku leta se je ocenjevalo, da bodo proračunski dohodki realizirani 
v obsegu sprejetega proračuna, v teku leta pa so se nekateri viri proračunskih 
do'ho'dkov realizirali na nekaj višji osnovi od predvidevanj. Da bi se ublažilo 
vprašanje obratnih sredstev republiškega proračuna, ki je pereče predvsem v 
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začetku leta, ko je priliv sredstev nizek, se s predloženim rebalansom repu- 
bliškega proračuna za leto 1967 predlaga, da se pretežni del predvidenega pove- 
čanja sredstev usmeri v rezervni sklad, tj. v obratna sredstva. Takšna odločitev 
je po drugi strani argumentirana tudi s tem, da v današnjih razmerah v glav- 
nem ni mogoče računati na premostitvene kredite iz bančnih investicijskih 
sredstev. 

Manjši del predvidenega povečanja dohodkov pa je predviden po predlogu 
za povečanje nekaterih postavk republiškega proračuna, ki jih ni mogoče po- 
kriti v okviru obstoječega proračuna. 

V skladu z zakonom o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje 
in izobraževanja v SR Sloveniji se z rebalansom izločajo iz republiškega pro- 
računa ustrezna sredstva. 

Glede na to je v predloženem rebalansu spremenjen republiški proračun 
za leto 1967 v naslednjem: 

1. izločena so sredstva za vzgojo in izobraževanje; 
2. predvideno je povečanje proračunskih dohodkov za leto 1967 za. 8,4 milij. 

din; 
3. predlagana je razporeditev ocenjenega povečanja dohodkov. 

1. Sredstva za vzgojo in izobraževanje 

Sprejeti republiški proračun za leto 1967 zajema tudi sredstva za potrebe 
vzgoje in izobraževanja. Na podlagi zakona o izobraževalnih skupnostih in o 
financiranju vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, ki je bil sprejet aprila 1967, 
pa gredo izobraževalni skupnosti SR Slovenije v letu 1967 za kritje potreb 
vzgoje in izobraževanja izvirni dohodki, ki so določeni takole: 

v tisočih din 

— 1% prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja 78 612 
— 42,5% delež od 2 °/o republ. davka prodaje blaga na drobno 23 177 

Skupaj . . . 101789 

Po predlogu rebalansa republiškega proračuna za leto 1967 je zato znižana 
stopnja prispevka iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja za 1 °/o tj. na 
1,8 %, pri 2 % republiškem davku od prometa blaga na drobno pa je upoštevan 
delež 57,5%, ki ostane republiškemu proračunu, tj. znižanje za 42,5%. 

V zvezi s tem se iz republiškega proračuna za leto 1967 izloča financiranje 
naslednjih zadev, ki se prenašajo na izobraževalno skupnost SR Slovenije: 

— dejavnost bivšega sklada SRS za šolstvo  95 493 
— regresiranje dijaških vozovnic  5 000 
— dejavnost zavoda SRS za šolstvo, pedagoškega inštituta in 

Sava filma  1 296 

Skupaj . . . 101789 
2. Dohodki 

Dohodki republiškega proračuna, skupaj s sredstvi za vzgojo in izobraže- 
vanje so bili realizirani v prvih desetih mesecih t. 1. v višini 422,5 milij. din ali 
81,4 °/o glede na letni plan. Primerjava dinamike priliva dohodkov do konca 

25 
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oktobra letos z dinamiko priliva dohodkov leta 1966 kaže na to, da bodo pla- 
nirani dohodki prekoračeni takole: 

v tisočih din 
„ . , . Plan Izvršitev ,, Ocena e, Vrsta dohodka. lg67 I-x/67 1967 . 

2,8<)/o stopnja prispevka iz OD iz de- 
lovnega razmerja  220 100 175 079 79,5 220100 100,0 

— republiški proračun (1,8«/«) . . . 141 488 111 820 79,0 141 488 100,0 
— izobraževalna skupnost SRS (1?/0) 78 612 63 259 80,5 78 612 100,0 
9®/o prispevek iz OD od avtorskih 

pravic, patentov  3 000 2 298 76,6 3 180 108,0 
2l°/o davek od prom. blaga na drobno 54 500 48 804 89,5 60 000 110,1 
•— rep. proračun (57,5 ®/o)  31 323 27 839 88,9 34 500 110,1 
— izobraževalna skupnost SR SIch- 

venije (42,5 %>)    23177 20 965 90,5 
20V0 delež v zveznem davku od pro- 

meta blaga na drobno . . . . . 180 800 137 521 76,1 
Sodne takse v gotovini  28 100 30 665 109.1 
Denarne kazni    9 000 7 315 81,3 
Dohodki organov in drugi dohodki 2 500 1 525 61.0 
Dopolnilna sredstva . . ... . . 21 098 19 340 91,7 

25 500 110,1 

175 400 
38 800 

9 270 
2 000 

21 098 

97,0 
138,1 
103,0 
80,0 

100,0 

Skupaj . . . 519 098 
od tega: 
.— republiški proračun . ... . . 417 309 
— izobraž. skupnost SRS 101 789 

422 547 81,4 529 848 102,1 

338 323 
84 224 

81,1 
82,7 

425 736 
104112 

102,0 
102,3 

Prispevek iz osebnega dohodka iz delovnega razmerja je planiran za leto 
1967 po stopnji 2,8 °/o aH v znesku 200 100 tisoč din in bazira na predpostavki, 
da bodo osebni dohodki v letu 1967 porasli za 11 %>. V prvih desetih mesecih 
znaša izvršitev 79,5 °/o, kair je za 3,8 pcena ped planiranim peprečjem. Na 
podlagi dinamike realizacije v prvih desetih mesecih letos in ob upoštevanju 
dinamike priliva tega dohodka v razdobju november—december lani pa lahko 
pričakujemo, da bo letni plan desežen. Republiški preračun bo tako prejel do 
konca leta 99 458 tisoč din, izobraževalna skupnost SR Slovenije pa 56 710 
tisoč din. 

Prispevek iz osebnega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih 
izboljšav je predviden v republiškem proračunu za leto 1967 v višini 3 milij. din. 
Realizacija v prvih desetih mesecih letos znaša 76,6 %>. Za ta dohodek se ob 
upoštevanju dinamike dotoka v letu 1966 ocenjuje prekoračitev za 180 tisoč din 
ali za 6,0/o. 

2 a/o republiški davek od prometa blaga na drobno je predviden za leto 1967 
v znesku 54 500 tisoč din, kar je za 11,6 % več kot je znašala realizacija v letu 
1966. Plan temelji na predvidenem povečanju prometa blaga v trgovini na 
drobno'. V prvih desetih mesecih letos je bilo realizirano 89,5 °/o, kar je za 
6,2 pcena nad poprečno dinamiko letnega plana. Dosedanja realizacija in dina- 
mika dotoka tega davka v zadnjih dveh mesecih lanskega leta pokažeta, da bo 
letni plan presežen. Ocenjujemo, da bo prišlo do prekoračitve za okrog 5500 
tiisoč din ali za 10,1 -/o. Višja realizacija je predvsem pceledica nekoliko nizko 
postavljenega plana. Od predvidene prekoračitve 5500 tisoč din odpade na repu- 
bliški proračun 3177 tisoč din in na izobraževalno, skupnost SR Slovenije 
2323 tisoč din. 

20% delež v zveznem davku od prometa blaga na drobno je predviden 
v republiškem proračunu za leto' 1967 v višini 180 800 tisoč din ali 19,0 %> 
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višje od realizacije v letu 1966. V prvih desetih mesecih ti. znaša realizacija 
76,1 % in je za 7,2 poena pod poprečno dinamiko letnega plana. Pri planiranju 
tega davka je bilo upoštevano predvsem normalno povečanje prometa blaga 
v letu 1967, poleg tega pa tudi zvišanje stopenj zveznega davka za prodajo blaga 
na drobno (od 0,5 do 2 %) in za prodajo bencina in nafte. Iz dosedanje realiza- 
cije ne moremo pričakovati, da bo plan v celoti realiziran in ocenjujemo' za 
5400 tisoč ali 3 °/o nižjo realizacijo. To predvidevanje tudi potrjujejo primerjavi 
dinamike letošnje izvršitve do konca septembra z dinamiko realizacije tega 
dohodka v lanskem letu. 

Sodne takse v gotovini so planirane za leto 1967 v znesku 28 100 tisoč din. 
Te takse niso odvisne le od števila vloženih tožb, pač pa tudi cd višine tožbenih 
zahtevkov. V poostrenih kreditnih pogojih v letu 1967 se je zato računalo s 
precejšnjim dvigom tega dohodka, in sicer za 16,6 %>. V prvih desetih mesecih 
letos je bilo realizirano 109,1 *>/». Iz dosedanje realizacije je očitno, da bodo 
planska predvidevanja prekoračena. Ocenjujemo, da bo prišlo do prekoračitve 
V višini 10 700 tisoč din ah za 38,1 %>. Fredvidena prekoračitev je posledica 
težav, ki so nastale v gospodarstvu zaradi poostrenih pogojev kreditne politike 
in velikih zalog, kar pogojuje večje uveljavljanje tožbenih zahtevkov pred 
gospodarskimi sodišči. 

Dohodek od denarnih kazni je planiran za Isto 1967 v višini 9 mili j. din ah 
za 6,1 %> višje od izvršitve leta 1966. V prvih desetih mesecih letos je bilo 
realizirano 81,3 %>. Denarne kazni se plačujejo za gospodarske prestopke in 
prekrške in za prometne in druge prekrške po zakonu o prekrških. Iz doseda- 
nje realizacije ocenjujemo, da bo ta vir do-hcdka prekoračen za okrog 270 tisoč 
din ali za 3%. 

Dohodki organov in drugi dohodki so za leto 1967 predvideni v višini 
2,5 milij. din. Do konca oktobra t. 1. je bilo realizirano le 61,0-%. Kalkulacija 
teh dohodkov bazira na realizaciji iz leta 1966, ki je znašala 2,4 milij.. din. 
Dosedanja realizacija pa kaže, da plan ne bo izpolnjen in ocenjujemo izpad 
okrog 0,5 milij. din ali za 20%. V letu 1966 SO' se v republiški proračun stekali 
tudi dohodki od anuitet po kreditih, danih od ukinjenih skladov za negospo- 
darske investicije in za socialne zavode. V letošnjem letu dolžniki, ki so pred- 
vsem občine, neredno' plačujejo' zapadle anuitete po teh kreditih in bo treba 
pretežni del terjatev ponovno uveljavljati. S tem pa se bo zavleklo plačilo dolga 
v naslednje leto. Zato do konca leta ocenjujemo- tako nizko realizacijo teh 
dohodkov. 

Dopolnilna sredstva so določena za leto 1967 v znesku 21 098 tisoč din. Ta 
sredstva se dajejo iz zveznega proračuna v zvezi s prenosom financiranja var- 
nostne in mejne službe od zveze na republike. Sredstva se redno nakazujejo in 
bo obveza federacije iz tega naslova do konca novembra 1967 v celoti izpol- 
njena.. 

3. Razporeditev sredstev 

Po predlogu rebalansa se razporejena sredstva, po izločitvi sredstev za 
vzgojo in izobraževanje, povečujejo za 8,4 milij. din, tj. za toliko, kot je oce- 
njeno povečanje planiranih dohodkov. To povečanje se razporedi na .rezervni 
sklad — 5,0 milij. din in na druge namene — 3,4 milij. din. 

Primerjava razporejenih sredstev sprejetega proračuna (po izločitvi sred- 
stev za vzgojo in izobraževanje) s predlogom rebalansa republiškega proračuna 
za leto 1967 je po glavnih namenih naslednja: 

25* 
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v tisočih din 

Začetni 
plan Virmani Plan po 

virmanih 
Pove- 

čanje po 
predi, re- 
balansa 

Predlog 
rebalansa 

Znanstvena in kulturno prosvetna 
dejavnost  

— skladi  
— drugo   
Socialno skrbstvo  
Zdravstveno varstvo  
Delo državnih organov . . . . 
— redna dejavnost  

v tem RS za notranje zadeve 
— posebni nameni  

v tem RS za notranje zadeve 
Dejavnost družbeno-političnih or- 

ganizacij, dinarsko kritje za 
nakup deviz, akcije . ... . 

— dotacije družb.-polit. org. . . 
— dinarsko kritje za nakup deviz 
— osrednje proslave, kongresi in 

druge akcije   
Gospodarski posegi  
— premije za mleko  
— turistična dejavnost  
— regres JAT za linijo Zagreb— 

Ljubljana  
Anuitete, finančni programi, in- 

vest. vzdrževanje zgradb in 
opreme  

•— anuitete  
— finančni programi . . . 
— invest. vzdrž. zgr. in opr. 
— šola za kadete — načrti . 
— Dom za usposabljanje duševno 

prizadetih otrok in mladine 
Črna na Koroškem . . 

Obveznosti iz preteklih let 
Proračunska rezerva . . 
Vlaganje v rezervni sklad 

39 526 
30 678 

8 848 
40 124 

2 568 
197 964 
163 623 
113 500 
34 341 
18 250 

18 578 
7 428 
8 800 

2 350 
8 500 
7 000 

900 

Skupaj 
Sploš. dopol. sred. obč. . 

Skupaj 
Sredstva za vzgojo in izobraž 

Vse skupaj 

600 

33 494 
27 185 

5 334 
975 

9 293 
5 000 
9 262 

364 309 
53 000 

417 309 
101 789 

+ 1770 
+ 1500 
+ 909 
+ 270 
+ 260 

+ 500 

+ 500 

-2270 

39 526 
30 678 

8 848 
40 124 

2 568 
199 734 
165 123 
114 409 
34 611 
18 510 

19 078 
7 428 
9 300 

2 350 
8 500 
7 000 

900 

600 

33 494 
27 185 

5 334 
975 

9 293 
2 730 
9 262 

364 309 
53 000 

417 309 
101 789 

400 

400 

2 642 
1 277 

600 
1365 

135 
135 

250 

— 220 

30 

5 000 

8 427 

8 427 
2 323 

39 926 
30 678 

9 248 
40 124 

2 568 
202 376 
166 400 
115 009 

35 976 
18 510 

19 213 
7 563 
9 300 

2 350 
8 500 
7 000 

900 

600 

33 744 
27 185 

5 334 
975 
220 

30 
9 293 
2 730 

14 262 

372 736 
53 000 

425 736 
104 112 

519 098 519 098 10 750 529 848 

Iz pregleda je razvidno, da je bil plan sredstev republiške proračunske 
rezerve z virmani znižan za 2270 tisoč din. Istočasno so »s za enak znesek 
z virmani zvišale druge postavke republiškega proračuna, in sicer: 

sredstva za redno dejavnost republiških organov 
od" tega. RS za notranje zadeve 909 tisoč din za kritje 
režijskih stroškov postaj milice na območju bivšega 
okraja Maribor, raznim republiškim organom 574 
tisoč din za razlike v prejemkih funkcionarjev po 

1500 tisoč din 
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odločbah administrativne komisije, Skupščine SRS 
do junija 1967; 

— sredstva za posebne namene republiških organov . . 
od tega 260 tisoč din za RS za notranje zadeve za 
kritje stroškov v zvezi z uvedbo novega kadetnega 
sistema pri šolanju milice; 

— sredstva za dinarsko kritje za nakup deviz . . . 

270 tisoč din 

500 tisoč din 

Skupaj . 2270 tisoč din 

Proračunska rezerva, ki je v začetku leta znašala 5 000 000 din, je bila med 
letom uporabljena kot dopolnitev drugih postavk v znesku 2 270 000 din. V 
koloni pod virmani je razvidno, v korist katerih rednih postavk je uporabljen 
ta znesek. Ostanek proračunske rezerve v znesku 2 730 000 din pa je korišosn 
tako, da je stanje razpoložljivih sredstev samo še 477 000 din. Pri tem pa so 
v proučevanju še nekateri zahtevki sodišč. Koriščenje proračunske rezerve se 
v tem delu ne more pokazati pod virmani, ker gre za take vrste izdatkov, ki 
jih v obstoječi razvrstitvi proračuna ni mogoče vključevati v druge postavke. 

Po predlogu rebalansa so v primerjavi z virmiranim planom povečana 
sredstva za naslednje namene: 

— za znanstveno in kulturno-prosvetno dejavnost . . 400 tisoč din 
od tega odpade 340 tisoč na formalno povečanje v 
zvezi s prenosom Arhiva Slovenije od zavodov 
s področja državne uprave med zavode s področja 
kulture; preostalih 60 tisoč pa se nanaša na pove- 
čanje sredstev RS za prosveto in kulturo, in sioer za 
nabavo knjig za slovenske šole v Trstu (42 tisoč) 
in za razstavo »Sodobna jugoslovanska umetnost« 
v galeriji v Trstu (18 tisoč); 

— za redno dejavnost republiških organov  1277 tisoč din 
od tega: zvišanje po odločitvah administrativne ko- 
misije Skupščine SRS v oktobru 1967 634 tisoč din; 
nove namestitve 67 tisoč din; korekture osebnih pre- 
jemkov v RS za notranje zadeve in Hidrometeoro^ 
loškem zavodu SRS 916 tisoč din; 
Sredstva Arhiva Slovenije so po proračunu zajeta 
med sredstvi za redno! dejavnost republiških organov; 
kot že omenjeno se po predlogu rebalansa ta sredstva 
v višini 340 tisoč din prenašajo med zavode s pod- 
ročja kulture. Zato se prikaz sredstev s področja 
kulture po rebalansu zvišuje za 340 tisoč din, pove- 
čanje sredstev za redno dejavnost republiških orga- 
nov pa se s tem zmanjša od 1616 tisoč na 1277 
tisoč din; 

— za posebne namene republiških organov  1365 tisoč din 
od tega: Skupščina SR Slovenije 1094 tisoč za me- 
sečna povračila za zvišane poslanske dnevnice in za 
povečano število sej; 
RS za zdravstvo in socialno varstvo«, za delno kritje 
stroškov arbitražne komisije 4,7 tisoč; 
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Hidrometeorološki zavod SRS za uvoz instrumen- 
tarija 100 tisoč; 
Izvršni svet, za popravilo aviona 100 tisoč in za 
ekipo dr. de Bakeya 66,7 tisoč; 

— za dejavnost družbeno-političnih organizacij . . . 135 tisoč din 
za zvezo delavskih univerz Slovenije in za svete 
ljudske tehnike Slovenije, tj. razlika med potrošnjo 
v 1. 1966 in odobrenimi sredstvi po preračunu za leto 
1967. Ti dve organizaciji pa morata za leto 1968 pro- 
učiti sistem financiranja in poiskati vire dohodkov 
tudi zunaj proračuna; 

— za negospodarske investicije .    250 tisoč din 
za projekte in načrte za razširitev srednje stro- 
kovne šole RS za notranje zadeve v zvezi z uvedbo 
novega kadetnega sistema 220 tisoč in za adaptacijo 
doma za usposabljanje duševno prizadetih otrok in 
mladine v Crni na Koroškem 30 tisoč; 

— za rezervni sklad — povečanje obratnih sredstev 5000 tisoč din 
Osnovni problem za kritje rednih potreb, tj. pred- 
vsem esebnih dohodkov delavcev družbenih služb, 
milice in republiške uprave, v začetku vsakega leta 
je v pomanjkanju potrebnih obratnih sredstev repu- 
bliškega proračuna. V prejšnjih letih se je to vpra- 
šanje reševalo z najemanjem premostitvenih kre- 
ditov iz emisijskih sredstev. Ker v sedanji situaciji 
ta možnost odpade in ker tudi ni računati na pre- 
mostitvena bančna sredstva, predlagamo, da se pre- 
ostali del predvidenega povečanja dohodkov repu- 
bliškega proračuna odvede v rezervni sklad. 

Tako znaša celotno povečanje razporejenih sredstev po 
predlogu rebalansa     8427 tisoč din 

Ker se po predlogu rebalansa spremeni global sredstev, s katerim razpo- 
laga republiški proračun, se skladno s tem spremeni odstotek udeležbe posa- 
meznih republiških skladov na proračunskih dohodkih. Vendar pa ostanejo 
pri tem planirana sredstva za republiške sklade nespremenjena. 

V 7. členu zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1967 je določeno, 
da dohodke, ki jih dobijo za tehnične, računovodstvene, administrativne in 
podobne storitve od organov in drugih organizacij ter od prodaje tiskovin, 
uporabijo republiški organi kot sredstva za redno dejavnost. Hidrometeorološki 
zavod SRS mora za izvršitev določenih naročil, ki jih zaračunava naročnikom, 
nabaviti posebni instrumentarij in opremo, ki je vkalkulirana v ceni. Zato 
se po predlogu rebalansa v 7. členu doda drugi odstavek, ki določa, da Hidro- 
meteorološki zavod SRS uporabi sredstva od teh dohodkov za nabavo in 
vzdrževanje opreme in za redno dejavnost. 

Ob sestavi republiškega proračuna za leto 1967 so bila določena sredstva 
za posamezne uporabnike zelo tesno. Zato z rebalansom ni mogoče zniževati 
sredstev nobenemu uporabniku. 
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POROČILA 

Zakonođajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na |Svoji seji 
dne 27. novembra 1967 obravnavala predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je komisija ugotovila, da so s predloženim zakonom 
predlagane spremembe in dopolnitve republiškega proračuna v skladu z do- 
ločbo prvega odstavka 64. člena zakona o financiranju družfceno-političnih 
skupnosti v SR Sloveniji (Ur. 1. SRS, št. 36/64), po kateri se proračun lahko 
med letom spremeni in uravnovesi, če dohodki družbeno-političnih skupnosti 
dejansko ne pritekajo tako, kot je določeno v proračunu in če bi zaradi tega 
lahko nastala trajnejša neskladnost med pritekanjem dohodkov in njihovo 
razporeditvijo., Glede na to komisija k predlogu zakona.ni imela načelnih 
pripomb. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predla- 
gala, da se v besedilu 1. člena v drugi vrsti letnica 1966 nadomesti z letnico 
1967 in se s tem popravi očitna tiskovna napaka. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 400-30/67 
Ljubljana, 28. 11. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je na 
seji dne 23. novembra 1967 obravnaval predlog zakona o spremembi in dopol- 
nitvi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem pro- 
računu) za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da so spremembe in dopolnitve 
zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) 
za leto 1967 potrebne zaradi izločitve sredstev za_ vzgojo in izobraževanje, 
predvidenega povečanja proračunskih dohodkov za 8,4 milijona dinarjev in 
razporeditve ocenjenega povečanja dohodkov. 

Odbor se je strinjal s predlaganim povečanjem rezervnega sklada prora- 
čuna za 5 milijonov dinarjev, ki se bo uporabil kot obratna sredstva in bo 
vplival na tekočo likvidnost proračuna v prvih mesecih prihodnjega leta. Pri 
tem je odbor ugotovil, da ocenjeno povečanji proračunskih dohodkov obsega 
samo tista sredstva, ki se bodo dotekala v proračun do konca letošnjega leta, 
ne pa tudi tistih sredstev, ki se bodo na račun letošnjega proračuna dotekala 
še v januarju 1968. 

Prav tako se je odbor strinjal z razporeditvijo 3,4 milijona dinarjev na 
poedine uporabnike proračunskih sredstev. 

V podrobni obravnavi je odbor predložil spremembo: 
k 1. členu : v drugi vrsti naj se leto »...1966...« nadomesti z letom 

».. .. 1967 ...« 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Odbor za družbeni plan, finance in proračun predlaga republiškemu zboru, 

da sprejme predlog zakona s predlagano spremembo. 
Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Mirana Cvenka. 

Št.: 400-30/67 
Ljubljana, dne 23. 11. 1967 
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Začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega 
zbora je na seji 25. 11. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije 
(republiškem proračunu) za leto 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
izvršni svet. 

Odbor je ugotovil, da sedanja dinamika dotekanja sredstev v republiški 
proračun kaže, da bodo dohodki proračuna višji od predvidenih za približno 
8,4 mio din. Zaradi tega je tudi potrebno, da se ta sredstva razporede z reba- 
lansom.', obenem pa je potrebno izločiti iz republiškega proračuna sredstva 
za republiško izobraževalno skupnost. 

Odbor tudi ugotavlja nesorazmerno rast proračunskih dohodkov glede na 
ostala gospodarska gibanja, zaradi česar je prav, da se presežek proračunskih 
dohodkov usmeri v proračunski rezervni sklad. Ta sredstva bodo v rezervnem 
skladu koristila predvsem kot obratna sredstva za prve mesece prihodnjega 
leta, ko še ne bodo realizirani redni proračunski dohodki za leto 1968. Letos 
je to toliko bolj pomembno, ker ni moč pričakovati kreditnih sredstev narodne 
banke, ki jih je proračun doslej najemal kot premostitveni kredit. Glede na 
to odbor povsem soglaša s predlagateljem, da usmeri v rezervni sklad tudi 
tista sredstva, ki se bodo na račun letošnjega proračuna natekla še v prvih 
mesecih prihodnjega leta. Za posebne namene naj bi se uporabilo le toliko 
sredstev, kolikor jih je nujno potrebno glede na nekatere novo nastale zahteve, 
pri čemer gre predvsem za zvišanje osebnih dohodkov. 

Pri obravnavanju v podrobnostih odbor ni imel pripomb. Zaradi tega pred- 
laga organizacijsko-političnemu zboru, da sprejme zakonski predlog v predlo- 
ženem besedilu. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Ivana Krajnčiča. 

Št.: 400-30/67 
Ljubljana, 27. 11. 1967 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona o prenosu obveznosti okrajev 

1. člen 

V 3. členu zakona o prenosu obveznosti okrajev (Uradni list SRS, št. 
41-201/66) se v 2. točki znesek 7 138 936,56 nadomesti z zneskom 10 714 569,18; 
v 3. točki znesek 38 006 469,69 z zneskom 39 309 372,10; v 4. točki pa znesek 
20 360 644,91 z zneskom 22 167 303,52. 

2. člen 
V 4. členu zakona se 
— pod b) v 5. točki znesek 11 613 858,42 nadomesti z zneskom 9 933 858,42; 

v 7. točki pa znesek 2 190 508,16 z zneskom 294 875,54; 
— pod c) v 14. točki znesek 1 585 166,35 nadomesti z zneskom 282 263,94; 
— pod č) v 1. točki se črta znesek 1 524 492,02; 
— pod č) v 10. točki se črta znesek 282 166,60. 

3. 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. 

Pri prenosu obveznosti okrajev na republiko in občine se je republiška 
komisija za pripravo predloga o prenosu obveznosti okrajev na občine in SR 
Slovenijo ravnala po naslednjih smernicah: 

— obveznosti, ki izhajajo iz investicij za graditev ali rekonstrukcijo cest 
I. in II. reda, se prenesejo na republiko, medtem ko so enake obveznosti za 
ceste III. in IV. reda prenesejo na občine; isto velja za mostove; 

— obveznosti, ki so nastale iz investicij za potrebe okrožnih sodišč, okrajnih 
zaporov ter za stanovanja in objekte TNZ, se prenesejo na republiko; 

— obveznosti, ki izhajajo iz investicij za gasilske domove (prostovoljne in 
poklicne), se prenesejo na občine; 

— na občine se prenesejo tudi obveznosti, ki izhajajo iz investicij v razne 
komunalne objekte; 

— na občine se prenesejo obveznosti, ki izvirajo iz investicij v osnovno 
šolstvo; 

— na občine se prenesejo tudi obveznosti, ki izvirajo iz investicij v posa- 
mezne gospodarske objekte ah iz investicij, ki so bile vložene v posamezne 
gospodarske organizacije. 

Pri uporabi teh kriterijev, ki jih je sprejela tudi Skupščina SR Slovenije, 
so ee z zakonom prenesle obveznosti iz poroštva bivšega okraja Koper za 
podjetje »Fructus« v znesku 1 680 000 N din na občino Koper in za podjetje 
»Ladjedelnica Piran« v znesku 1 895 632,62 N din na občino Piran. Na občino 
Ljubljana-Siška pa so se prenesle obveznosti bivšega okraja Ljubljana za 
modernizacijo in rekonstrukcijo Celovške ceste v znesku 1 302 902,41 N din;. 

Bivši okraj Koper je prevzel v letih 1957 in 1958 poroštvo za obratna 
sredstva, ki jih je podjetje »Fructus« najelo v obliki kreditov pri banki v Kopru. 
Ta poroštvena obveznost je znašala 168 000 000 S din. Podobno poroštveno ob- 
veznost v višini 193 366 000 S din je okraj Koper prevzel v letu 1961 tudi za 
posojilo za obratna sredstva, ki ga je banka odobrila »Ladjedelnici Piran«. 
Ker sta obe podjetji prešli v prisilno likvidacijo, je banka uveljavila svoje 
pravice proti poroku — okraju Koper z mandatno tožbo. Okrožno gospodarsko 
sodišče je s plačilnim nalogom dne 2. 3. 1966 naložilo okraju Koper, da mora 
plačati banki iz naslova poroštva za obe podjetji skupaj 335 570 000 S din. 

Skupščina občine Ljubljana-Siška in cestni sklad okraja Ljubljana sta 
17. 4. 1964 sklenila pismeno pogodbo o skupnem financiranju rekonstrukcije 
in modernizacije Celovške ceste. Z odlokom o odpravi cestnega sklada Ljub- 
ljana je bil ta sklad odpravljen, njegove pravice in obveznosti pa je prevzel 
okraj Ljubljana. Pogodbena obveznost okrajnega cestnega sklada Ljubljana 
oziroma okraja Ljubljana, ki bi jo moral ta poravnati občini Ljubijana-Siška 
do 31. 3. 1965, torej v času, ko je okraj še obstojal, je bila z zakonom o prenosu 
obveznosti okrajev prenesena na občino Ljubljana-Siška. 

Ustavno sodišče SR Slovenije je na predlog skupščin občin Koper, Piran 
in Ljubljana-Siška na javni obravnavi dne 6. julija 1967 ocenilo, da določbe 
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4. člena lit. b) točka 5 in 7 in lit. c) točka 14 zakona o prenosu obveznosti 
okrajev (Ur. 1. SRS, št. 41/66) niso v skladu z ustavo SR Slovenije. 

Po mnenju ustavnega sodišča SR Slovenije gre v tem primeru za pravne 
odnese, ki so bili popolnoma določno urejeni že v času pred odpravo okrajev. 
Z zakonom pa je bila tudi urejena dolžnost republike, da zagotovi okraju 
sredstva za pokritje te poroštvene obveznosti (37. člen zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji — Ur. 1. SRS, št. 36/64). Na 
osnovi tega zakona nastaja določena materialna obveznost republike do okrajev 
s tem, da iz svojih dohodkov zagotovi sredstva za takrat ne samo že nastale, 
ampak tudi že zapadle poroštvene obveznosti. 

Glede obveznosti, ki so bile prenessne na občino Ljubljana-Šiška v zvezi 
z rekonstrukcijo in modernizacijo Celovške oeste, je ustavno sodišče SR Slove- 
nije ugotovilo, da ta premoženjsko-pravna obveznost okraja ni bila v nikakršni 
zvezi s premoženjem, ki je ob odpravi okrajev prešlo na občino Ljubljana-šiška. 
Le-ta v zvezi s to obveznostjo ni dobila niti investicijskih sredstev prejšnjega 
okraja in rekonstruirani cestni odsek kot osnovno sredstvo oestnega podjetja 
ni prešel in tudi ni mogel preiti med njena osnovna sredstva. Pri oceni sporne 
zakonske določbe je ustavno sodišče upoštevalo tudi, da je bilo v obrazložitvi 
zakonskega predloga med kriteriji za razdelitev obveznosti med republiko in 
občino navedeno', da se obveznosti, ki izhajajo iz investicij za graditev in 
rekonstrucijo cest I. in II. reda, prenesejo na republiko. Celovška cesta je kot 
ljubljanska vpadnica cesta I. reda in je bila rekonstruirana v skladu s triletnim 
perspektivnim programom cestnega sklada bivšega okraja Ljubljana. 

Ustavno sodišče je mnenja, da prenos teh obveznosti na občine pomeni 
poseg v pravico občin, da samostojno gospodarijo s svojimi sredstvi, ki je zago- 
tovljena v 35. in 91. členu ustave SR Slovenije. 

Da bi se uskladil zakon o prenosu obveznosti okrajev z ustavo- SR Slovenije, 
je potrebno, da se izvršijo predlagane spremembe zakona v tem smislu, da se 
povečajo obveznosti republike, znižajo pa obveznosti občin Koper, Piran in 
Ljubljana-Šiška. 

Ob sprejemu zakona o prenosu obveznosti okrajev so bile na občino Ormož 
prenesene obveznosti za gradnjo tovarne sladkorja v znesku 282 166,60 din in 
na občino Dravograd za gradnjo tovarne celuloze in natron papirja v Otiškem 
vrhu. Investitor obeh gospodarskih organizacij je bil bivši okraj Maribor. Tak 
prence obveznosti na obe občini je bil v skladu z načelom, 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 organiza- 
cije. Ker se je odbor za družbeni plan, finance in proračun že ob sprejemu 
zakona o prenosu obveznosti okrajev zavedal težav, ki jih bo povzročil prenos 
obveznosti, je poudaril, da bo treba na to računati pri zagotavljanju dopolnilnih 
sredstev občinam, ker obveznosti v mnogih primerih presegajo materialne 
možnosti občin. V letu 1967 je republika iz dopolnilnih sredstev odplačala anu- 
itete za občino1 Dravograd, proučuje pa možnost plačila anuitet za občino 
Ormož. Ker v naslednjem letu take možnosti ne bo več in ker se z delom na 
obeh objektih še ni začelo, je umestno, da obveznosti teh dveh občin prevzame 
republika. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji 
dne 8. novembra 1967 obravnavala predlog zakona o spremembah zakona o pre- 
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nosu obveznosti okrajev, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil odbor za 
družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Komisija je bila 
že prej seznanjena z odločbami ustavnega sodišča SR Slovenije glede nesklad- 
nosti. z ustavo tistih določb zakona o prenosu obveznosti okrajev, ki se nanašajo 
na nekatere obveznosti, prenesene na občine Koper, Piran in Ljubijana-Siška. 
Predloženi zakon je potreben glede na to, da je v določbi drugega odstavka 
26. člena zakona 0' ustavnem sodišču SR Slovenije naloženo Skupščini SR 
Sloveniji, da v šestih mesecih po objavi neskladnosti republiškega zakona z 
ustavo SR Slovenije uskladi zakon z ustavo, sicer po tem roku ustavno sodišče 
ugotovi, da je zakon prenehal veljati. V zvezi z odločbami ustavnega sodišča 
SR Slovenije v navedenih primerih pa se je odbor za družbeni plan, finance 
in proračun republiškega zbora odločil, da predlaga tudi prenos nekaterih 
podobnih obveznosti, prvotno naloženih občinama Dravograd in Ormož, na 
republiko. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga ni bito predlogov za 
njegove spremembe oziroma dopolnitve. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in pravnim sistemom. 

St.: 402-66/67 
Ljubljana, 10. 11. 1967 

Začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega 
zbora — poročilo z dne 27. 11. 1967, št. 402-66/67. 

POROČILO 

o obravnavi osnutka zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik družbenega varstva otrok v SR Sloveniji 

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora (Franjo Arlič, Marija Faga- 
neli, Boris Feldin, Zofija Kodrič, Oto Pungartnik, Vlado Uršič, Milenko Vodo- 
pivec in Vanda Skodnik) je dne 26. oktobra 1967 obravnavala osnutek zakona 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik družbenega 
varstva otrok v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil repu- 
bliški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

V razpravi je skupina poslancev zbora pozitivno ocenila, da se financiranje 
nekaterih najvažnejših oblik otroškega varstva zaradi njihove družbene po- 
membnosti uredi z zakonom. Družbenoekonomski razvoj in z njim povezano 
intenzivno zaposlovanje staršev nalagata skupnosti skrb za skladen psihofizični 
razvoj mladih generacij in zahtevata vse večjo družbeno pomoč družinam pri 
vzgoji njihovih otrok. Poudarjeno je bilo, da je bil v zadnjih letih na nekaterih 
območjih sioer dosežen napredek pri razvoju raznih obhk varstva in vzgoje 
otrok (npr. Slovenj Gradec), da pa se v celoti družbena skrb za otroke ni 
razvijala enakomerno in skladno z družbenim razvojem. Prizadevanje za čim 
bolj kvalitetno otroško varstvo je tudi povsem v skladu s cilji in nameni gospo- 
darske in družbene reforme, saj produktivno gospodarstvo zahteva, da se pro- 
izvajalci bolj posvetijo svojemu delu in usposabljanju, kar pa bo mogoče le, 
če bodo družbene dejavnosti bolj razvite, varstvo otrok pa bolj urejeno. 
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Splošni zakon o financiranju nekaterih oblik družbenega varstva otrok daje 
republikam možnost, da v prihodnje urede to obliko družbene dejavnosti v 
skladu s svojimi specifičnimi potrebami in nalogami. Predloženi zakonski osnu- 
tek tako natančneje določa vire sredstev za financiranje neposrednih oblik 
otroškega varstva in otroškega dodatka ter samoupravni mehanizem upravljanja 
s temi sredstvi. 

Skupina poslancev je v razpravi predvsem podprla zamisel, da se za ures- 
ničenje nalog otroškega varstva in za upravljanje z družbenimi sredstvi usta- 
nove posebne skupnosti otroškega varstva v okviru republike in v okviru občin; 
vendar naj bi bila že v zakonu dana možnost, da skupnosti svoja območja tudi 
spremenijo. Poslanci so* poudarili pomembnost samoupravne skupnosti na tem 
področju družbene skrbi za otroke, ki bo povezovala in usklajevala prizadevanja 
širokega kroga družbenih dejavnikov od delovnih organizacij s področja gospo- 
darstva, zdravstva, šolstva, socialnega varstva do občinskih skupščin, krajevnih 
skupnosti do staršev. V razpravi je bil zavrnjen predlog, naj bi se sredstva za 
financiranje otroškega varstva zbirala v skupnem skladu pri izobraževalnih 
skupnostih, ker bi bila s tem dana možnost, da bi se ta namenska sredstva 
trosila tudi za druge potrebe. 

Usklajen razvoj otroškega varstva s potrebami in možnostmi je odvisen od 
usklajenega družbenega razvoja na določenem območju. Zato naj bi vse skup- 
nosti otroškega varstva na osnovi raziskav o najnujnejših potrebah skupno z 
družbeno-političnimi in izobraževalnimi skupnostmi kot tudi drugimi dejavniki 
izdelale realen program razvoja otroškega varstva, Z ustanovitvijo skupnosti 
otroškega varstva se namreč nikakor ne zmanjšujejo naloge in obveznosti, ki 
jih imajo na tem področju občinske skupščine, izobraževalne skupnosti in 
vzgojno-izobraževalni zavodi. Svoj delovni načrt naj bi skupnosti otroškega 
varstva usklajevale predvsem s programi izobraževalnih skupnosti. 2e v zakonu 
pa je potrebno določiti oziroma razmejiti naloge temeljnih izobraževalnih 
skupnosti in skupnosti otroškega varstva, sicer je možnost, da se bodo temeljne 
izobraževalne skupnosti v prihodnje odrekle skrbi za nekatere oblike nepo- 
srednega otroškega varstva, kot so> podaljšano oziroma celodnevno bivanje 
otrok v šoli, male šole, družbena prehrana otrok idr. Vsekakor pa bi — po 
mnenju poslancev — temeljne izobraževalne skupnosti v neposrednem prihod- 
njem obdobju morale biti soudeležene pri sredstvih za otroško varstvo v pri- 
merih, ko šole materialno niso sposobne, da bi uspešno uresničevale varstvene 
naloge, ki tudi sodijo v njihovo dejavnost. (Predvsem pa naj bi se s sredstvi 
za otroško varstvo smotrneje in ustrezneje uredila družbena prehrana otrok in 
mladine. Ob tem naj bi proučili tudi umestnost predlogov, da se prehrana otrok 
v prihodnje loči od nalog, ki so dane šolam.) Sicer pa je bila skupina poslancev 
mnenja, naj bi se namen sredstev za neposredno otroško varstvo točneje določil 
in obseg teh dejavnosti skrčil. 

Glede ureditve stopnje prispevka za otroško varstvo je skupina poslancev 
podprla predlog, da stopnjo prispevka določa posebni zakon, ker se s tako ure- 
ditvijo lahko v večji meri upošteva v nekem obdobju dosežen družbenoeko- 
nomski razvoj. Skupina poslancev je bila tudi mnenja, naj bi se pri delitvi 
sredstev med skupnosti otroškega varstva tudi republiški skupnosti dodeljeval 
denar le na osnovi vnaprej določenega in pozitivno ocenjenega delovnega pro- 
grama. Pri tem naj večji odstotek sredstev v načelu pripada občinskim skup- 
nostim otroškega varstva, katerih neposredna skrb je razvijati in usmerjati 



Priloge 397 

mrežo in zmogljivost zavodov otroškega varstva in zagotavljati sredstva v ta 
namen. Republiška skupnost otroškega varstva naj s svojimi sredstvi poleg 
ostalih nalog skrbi tudi za usklajen razvoj in organizacijo dejavnosti otroškega 
varstva na celotnem območju republike, pori tem pa posebno pozornost posveti 
tistim manj razvitim občinam, ki so doslej zaradi različnih vzrokov premalo 
skrbele za varstvo otrok. Pri republiški skupnosti otroškega varstva naj bi se 
zbirala tudi namenska sredstva za sofinanciranje dejavnosti tistih varstvenih 
zavodov, ki vključujejo v varstvo tudi telesno in duševno prizadete otroke. 

Skupina poslanoev se je v načelu strinjala s predloženim cenzusom dohodka 
kot pogojem za pravico do otoškega dodatka kot posebno obliko družbene 
pomoči otrokom zaposlenih staršev. V zvezi z upravičenci do otroškega dodatka 
so člani skupine predložili, naj gre otroški dodatek tudi tistim otrokom, ki 
morajo še deveto leto hoditi v obvezno osnovno šolo, ker zaradi socialnih raz- 
mer v družini niso mogli uspešno končati osmega razreda. 

Skupina poslancev je tudi predlagala, naj se ponovno podrobno prouči in 
razčisti predvsem določila tretjega poglavja zakonskega osnutka, ki govore o 
upravičencih do otroškega dodatka, O' pridobivanju pravice do otroškega do- 
datka in osnovi za izračun dohodka gospodinjstva. 

Skupina poslanoev je bila mišljenja, da je financiranje nekaterih oblik 
otroškega varstva v naši republiki tako pomembno, da bi moral osnutek zakona, 
ki ureja to vprašanje, obravnavati tudi prosvetno^kulturni zbor. 

Za svojo poročevalko na seji prosvetnot-kulturnega zbora je skupina po- 
slancev določila poslanko Vando Skodnik. 

Št.: 402-104/67 
Ljubljana, 30. 10. 1967 

PREDLOG UGOTOVITEV IN SKLEPOV 

o urejanju delovnih razmerij 

Organizacijsko-pohtični zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
13. 11. 1967 razpravljal o urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih sploš- 
nih aktih delovnih organizacij. 

Zbor meni, da temeljni zakon o delovnih razmerjih uveljavlja načela, na 
podlagi katerih lahko delovni ljudje samoupravno urejajo medsebojne odnose. 
Ta načela so zato pogoj za nadaljnje izgrajevanje samoupravljanja v delovnih 
organizacijah, da samoupravi j alci z lastnimi splošnimi akti urejajo svoja med- 
sebojna delovna razmerja in tako lahko na podlagi skupnih dogovorov ustvar- 
jajo takšne medsebojne odnese, ki bodo spodbudni za racionalno organizacijo 
dela, za uspešnejše poslovanje, s čimer bodo vplivali na čim ugodnejša gospo- 
darska gibanja. 

Pri obravnavi urejanja delovnih razmerij v splošnih aktih delovnih orga- 
nizacij je, na podlagi analiz republiškega sveta zveze sindikatov za Slovenijo, 
inštituta za javno upravo in delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani 
in vrhovnega sodišča SR Slovenije, organizacijsko-pohtični zbor. 

ugotovil : 

— da večina splošnih aktov (statutov in pravilnikov) ureja s samouprav- 
nimi normami le vprašanja, ki jih morajo delovne organizacije po sili zakona 
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urediti s splošnimi akti. Opaziti je sicer napredek v primerjavi s prvimi statuti 
in pravilniki, čeprav bolj v kvantitativnem kot pa v kvalitativnem urejanju 
posameznih vprašanj. Kljub temu pa je treba opozoriti na že vedno veliko šte- 
vilo neuporabnih splošnih aktov, predvsem zaradi njihovih vsebinskih, obli- 
kovnih in jezikovnih pomanjkljivosti. V splošnih aktih je zlasti zelo malo iz- 
virnih samoupravnih rešitev, ki bi ustrezale specifičnostim posameznih delovnih 
organizacij, in takih samoupravnih norm, za katere bi lahko trdih, da so 
rezultat samoupravnega dogovora proizvajalcev; 

— da so še vedno delovne organizacije, ki še niso sprejele svojih samo- 
upravnih aktov. To je posebno pereče za manjše delovne organizacije, ki ossto 
nimajo niti razčiščenih nekaterih osnovnih vprašanj s področja urejanja delov- 
nih razmerij, niti potrebnih strokovnjakov, ki bi bili sposobni taka vprašanja 
proučiti in primerno opredeliti glede na posebnosti take delovne organizacije; 

— da je še vse premalo razvita takšna demokratičnost, ki omogoča večje 
angažiranje neposrednih proizvajalcev pri iskanju konkretnih rešitev posa- 
meznih vprašanj, kot tudi sodelovanje pri nadzoru, kako se uveljavljajo sprejeti 
splošni akti; 

— da hipertrofija zakonskih, predvsem pa podzakonskih predpisov na 
področju urejanja delovnih razmerij (81 zveznih predpisov glede osebnih do- 
hodkov, delovnega časa, evidence, strokovne izobrazbe itd. in še 13 republiških 
predpisov o istih vprašanjih) ne prispeva k samoupravnemu urejanju notranjih 
delovnih odnosov v delovnih organizacijah glede na njihove posebne pogoje 
organizacije in dela; 

— da se kljub dejstvu, da veljavni temeljni zakon o delovnih razmerjih 
omogoča razmah samoupravnega urejanja delovnih razmerij in da delovne 
skupnosti pripravijo in sprejemajo kakovostne splošne akte, pojavljajo zahteve 
po spremembi in dopolnitvi temeljnega zakona, zlesti v smeri ponovnega popol- 
nega zakonskega urejanja tistih odnosov, ki jih nekatere delovne skupnosti 
zaradi pomanjkljive izobrazbene strukture, slabe organizacije dela, raznih for- 
malističnih pojmovanj in neurejenih notranjih odnosov niso same rešile zlasti 
glede razporejanja, poskusnega dela, uvajanja v delo, strokovnega izpopolnje*- 
vanja itd.; 

— da že dosedanje izkušnje kažejo, da vse ne dovolj proučene, improvi- 
zirane in nagle spremembe zakona, posebej še na tako občutljivem področju, 
kot so delovna razmerja, lahko le ovirajo razvoj samoupravljanja, predvssm 
zato, ker vedno bolj, zaradi nezaupanja v stalnost in veljavnost izvirnih samo- 
upravnih rešitev, pasiviziraj o člane delovnih skupnosti in povzročajo odpor tudi 
spričo izgube delovnega časa in občutnih materialnih stroškov, ki jih povzro- 
čajo vsakokratne spremembe in dopolnitve; izkušnje pa kažejo, da spremembe 
s.edijo več ah manj trenutnim pojavom v praksi in s tem ustvarjajo vzroke 
še za nove spremembe; 

•— da se pri uveljavljanju samoupravnega urejanja de-ovnih razmerij vedno 
močneje postavlja kot eno izmed temeljnih vprašanj hitrejše razreševanje od- 
nosov med širšo družbeno skupnostjo in samostojno samoupravno delovno 
organizacijo, o-ziroma vprašanje, kakšen dinamičen odnos naj bo med zvezno 
in republiško zakonodajo ter avtonomnim pravom delovnih organizacij. To 
vprašanje pa je potrebno razčistiti skupaj z ostalimi spremembami temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih in nekatera vprašanja (kot npr. določanje načina 
o urejanju delovnih razmerij v manjših delovnih organizacijah, status priprav- 
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nikov, sistem prručevanja za posamezne profile poklicev itd.) prepustiti v 
ureditev republikam; 

— da je glede na velik pomen urejenih delovnih razmerij potrebna siste- 
matična revizija zakona zato, da se s pravno kar najbolj dognanimi formula- 
cijami ustvari taka osnova, ki bo pogojevala večji razmah samoupravnega ure- 
janja delovnih razmerij; tej zahtevi pa ne morejo služiti take spremembe in 
dopolnitve, ki skušajo slediti konkretnim težnjam posameznih delovnih orga- 
nizacij ah skupini delovnih organizacij; 

— da nadzorna funkcija širše družbene skupnosti glede delovnih razmerij 
ni ustrezno opredeljena ter je omejena izključno na zagotavljanje usklajenosti 
splošnih aktov z zakonskimi predpisi, ne zajema pa to nadzora nad dejansko 
urejenostjo in dejanskimi razmerami na tem področju. Postavlja se tudi ute- 
meljeno vprašanje, ali je prav, da je sedaj nadzorna funkcija inšpekcije dela 
omejena zgolj na nadzor nad zdravstvenim in tehničnim varstvom pri delu, kar 
naj bi pomenilo, da urejena medsebojna razmerja niso eden od pogojev za 
varno delo, to pa je v nasprotju s sodobnimi ugotovitvami znanosti in z med- 
narodno konvencijo; 

— da občinske skupščine oziroma njihove komisije, upravni organi, ki so 
pristojni za delo, občinske sindikalne organizacije in delavske univerze niso 
nudile medsebojno usklajene in stalne strokovne pomoči delovnim organiza- 
cijam, da bi te mogle v polni meri razviti samoupravno normativno iniciativo 
in v okviru zakonske koncepcije iskati najbolj, racionalne in smiselne rešitve, 
ne samo ob sprejetju statuta in pravilnika, temveč tudi pri nadaljnjem procesu 
izgrajevanja samoupravnega urejanja notranjih odnosov; 

— da večina občinskih skupščin ni izvrševala svojih dolžnosti, ki jih ima 
nasproti delovnim organizacijam in urejanju notranjih odnosov po zvezni in 
republiški ustavi, po temeljnem zakonu o> delovnih razmerjih (142. člen), te- 
meljnem zakonu o podjetjih (80., 84., 283. in 284. člen) ter drugih. Izvrševanje 
te dolžnosti zahteva, da imajo občinske skupščine organizirano stalno strokovno 
službo, ki omogoča občinski skupščini, da spremlja samoupravno urejanje no- 
tranjih odnosov, izvršuje nadzorstvo ter sprejema ukrepe (opomin organom 
upravljanja; razpust organov upravljanja in prenehanje delovne organizacije 
v primeru, da delovna organizacija v določenem roku ne sprejme statuta ah 
drugega splošnega akta, s katerim uredi pravice, dolžnosti in obveznosti de- 
lavcev; pripombe in priporočila občinske skupščine na statut delovne organi- 
zacije; razpust organov upravljanja in prisilna uprava, kadar podjetje ne sprejme 
posameznega splošnega akta v roku, ki ga določa zakon; zadržanje izvršitve 
vsakega splošnega akta, ki nasprotuje zakonu, podzakonskim predpisom ah 
statutu podjetja); 

— da so gospodarska zbornica, poslovna združenja in druga združenja 
delovnih organizacij vse premalo obravnavala urejanje medsebojnih odnosov 
v delovnih organizacijah ter niso povzela ukrepov, da se prouče in analizirajo 
večkrat oporekana določila zakona, zlasti na področju kmetijstva, gozdarstva 
in prometa; 

— da je treba znanstveno-razžskovalnim institucijam zagotoviti možnosti, 
da bodo lahko nadaljevale z raziskavami (zlasti v kmetijstvu, gozdarstvu in 
premetu) na področju samoupravnega urejanja delovnih razmerij in nudile 
pomoč delovnim organizacijam pri njihovem samoupravnem urejanju notranjih 
odnesov; 
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— da se vrhovno sodišče SR Slovenije zavzame za specializacijo sodnikov; 
podvzema ukrepe za hitrejše reševanje delovnih sporov; navaja sodišča, da bodo 
opozarjala delovne organizacije na nezakonitost posameznih določb v splošnih 
aktih in da s stališča občih sej vpliva na kar najbolj vsebinsko ustrezno uporabo 
zakona in s tem prispeva k razvoju samoupravne normativne dejavnosti. 

Glede na te ugotovitve je organizacijsko-politični zbor 

sklenil: 

1. Organizacijsko-politični zbor se bo skupaj z republiškim in gospodarskim 
zborom Skupščine SR Slovenije, izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije ter 
republiškim sekretariatom za delo zavzel, da se ugotovljene pomanjkljivosti, ki 
izhajajo iz razprave o urejanju delovnih razmerij v statutih in drugih splošnih 
aktih delovnih organizacij in analiz republiškega sveta zveze sindikatov za 
Slovenijo, vrhovnega sodišča SR Slovenije ter inštituta za javno upravo in 
delovna razmerja pri pravni fakulteti v Ljubljani, odpravijo. 

2. Začasna odbora za samoupravljanje v delovnih organizacijah in za upravo 
organizacijsko-političnega zbora naj proučita vprašanje pravic in dolžnosti in- 
špekcije dela glede izvrševanja nadzcra nad zakonitostjo urejanja delovnih raz- 
merij in nad izvajanjem vseh vrst norm o teh razmerjih. 

3. Predsednik organizacijsko-političnega zbora naj posreduje ugotovitve o 
urejanju delovnih razmerij organizacijsko-političnemu zboru zvezne skupščine 
in sporoči mnenje zbora, da se predlogi sprememb in dopolnitev temeljnega 
zakona o delovnih razmerjih, ki jih pripravljajo zvezni organi (predvsem zvezni 
svet za delo), vsestransko prouče in da se pripravi enoten predlog, ki bo za- 
gotovil nadaljnji razvoj samoupravnega urejanja delovnih razmerij in omogočil 
republikam, da bodo urejale tista vprašanja na področju delovnih razmerij, ki 
naj jih ureja širša družbena skupnost. 

4. Republiški sskretarit za delo naj v sodelovanju z ostalimi upravnimi 
organi, gospodarsko zbornico SR Slovenije, vrhovnim sodiščem SR Slovenije 
in družbeno-političnimi organizacijami zbere in prouči vse iniciative za spre- 
membo temeljnega zakona o delovnih razmerjih, jih analizira ter skupaj s 
strokovnimi in znanstvenimi institucijami pripravi poročilo o teh predlogih 
in ga predloži Skupščini SR Slovenije do 31. 1. 1968. 

St: 1-2/67 

POROČILO 

o nekaterih problemih nadaljnjega razvoja trgovine v SR Sloveniji 

Odbor za trgovino, gostinstvo in turizem republiškega zbora in občasni 
odbor za trgovino, turizem in druge storitvene dejavnosti gospodarskega zbora 
sta na skupni seji dne 27. 11. 1967 in 20. 12. 1967 razpravljala o problematiki 
trgovine na osnovi gradiva o nekaterih družbenoekonomskih problemih na- 
daljnjega razvoja trgovine v SR Sloveniji, ki ga je skupščini predložilo poslovno 
združenje za trgovino, Ljubljana. 

Odbora sta v razpravi ugotovila, da je gradivo izdelano v smislu dane di- 
spozicije gospodarskega zbora, ki je zahteval predvsem analizo problematike 
notranje trgovine in ne blagovnega prometa v celoti. Frav tako se gradivo 
dotika problematike zunanjetrgovinske menjave le s stališča notranje trgovine, 
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ker je v programih obeh zborov predvideno, da bo zunanja trgovina predmet 
posebne obravnave. 

Predloženo gradivo vsebuje vrsto podatkov in ugotovitev, ki omogočajo 
kompleksno razpravo o notranji trgovini. 

Namen razprave o trgovini je bil v glavnem v tem, da se spozna sedanje 
stanje trgovine, osvetli njena funkcija v spremenjenih pogojih gospodarjenja 
in oceni možnost njenega nadaljnjega razvoja. 

Sedanje stanje trgovine 

Trgovina je bila v preteklem obdobju predvsem distributer proizvedenega 
blaga, ne pa gospodarska dejavnost, ki s svojim ekonomskim delovanjem lahko 
bistveno vpliva na celotno ekonomsko dogajanje in na pospešitev procesov 
družbene reprodukcije. V času administrativno predpisanih cen in marž ni 
mogla odigrati tiste vloge v gospodarstvu, ki jo sedanji razvoj in novi pogoji 
gospodarjenja zahtevajo. 

Posledioe takih ekonomskih pogojev so se odrazile v nizki akumulaciji 
trgovine, kar je predstavljalo nezadostno materialno osnovo za njeno razširjeno 
reprodukcijo. V takih pogojih trgovina ni mogla aktivneje posegati v gospo- 
darska dogajanja in vplivati na proizvodnjo v pogledu izbire, kakovosti, koli- 
čine in ekonomičnosti proizvodnje ter blagovnega prometa. 

Z ukrepi gospodarske reforme so se tudi za trgovino spremenili pogoji 
gospodarjenja. S prerazporeditvijo dohodka v korist delovnih organizacij in s 
sproščanjem tržnih zakonitosti se družbenoekonomski položaj trgovine izbolj- 
šuje, kar ji omogoča hitrejši razvoj. Trg se postopoma stabilizira, kar zahteva, 
da trgovina bolj kot dosedaj sodeluje s proizvodnjo in učinkoviteje vpliva na 
tržno usmeritev proizvodnje. S hitrim prilagajanjem zahtevam trga in pospeše- 
vanjem blagovno-denarnih ciklusov ustvarja trgovina pogoje za mobilizacijo 
razpoložljivih denarnih sredstev in oživljanje proizvodnje. 

Z uveljavljanje gospodarske reforme so bili na področju trgovine doseženi 
nekateri pozitivni premiki v smeri večjega sodelovanja trgovskih organizacij 
z industrijo, vendar se ti procesi uveljavljajo počasi, ker je trgovina ekonomsko 
relativno' slaba in lahko le postopoma prevzame rizike, ki nastajajo v zvezi 
s prenosom zalog iz industrije v trgovino, pa tudi zaradi subjektivnih slabosti. 

Nekatera trgovska podjetja so že sklenila dogovore s proizvodnima podjetji 
o dolgoročnejših nabavah in prodaji blaga in pri tem določila medsebojne ob- 
veznosti glede cen, kakovosti, količin in drugega. Ta zagotavlja obema part- 
nerjema plasma blaga, boljšo oskrbo s surovinami in reprodukcijskim mate- 
rialom ter večji dohodek. 

Napredek se kaže tudi pri skupnem financiranju investicij, s čimer si pro- 
izvajalec zagotavlja razširitev in povečanje proizvodnje, trgovina pa nemoten 
in ustrezen dotok blaga. Takšni odnosi so se začeli razvijati predvsem med 
trgovinskimi podjetji in proizvajalci kmetijskih pridelkov, med trgovino in 
industrijskimi proizvajalci živil, mesnih izdelkov in podobno. 

Uveljavljajo se dolgoročnejši dogovori med podjetji, ki trgujejo z indu- 
strijskim blagom in industrijo glede oskrbe z reprodukcijskim blagom iz uvoza 
ah domačega tržišča. Večja zunanjetrgovinska podjetja že sodelujejo v moder- 
nizaciji proizvodnje in si s tem zagotavljajo vrsto, kakovost in količino blaga, 
ki je zanimiva za inozemskega kupca. S takšnim sodelovanjem se znižujejo 
stroški in povečujejo možnosti konkurenčnega nastopa na tujih tržiščih. Taki 
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dogovori so posledica dolgotrajnih proučevanj tujega tržišča in uveljavljanja 
zunanjetrgovinskih podjetij na tujih tržiščih. 

Proces povezovanja med proizvodnjo in trgovino se pospešeno odvija zlasti 
med tistimi gospodarskimi organizacijami, ki vidijo v tem svojo ekonomsko 
prosperitete in širše možnosti za nadaljnji razvoj. Vendar se ti procesi razvijajo 
prepočasi, ker delujejo še mnogi činitelji, ki jih ne spodbujajo, ampak mar- 
sikdaj celo zavirajo. 

Na sedanjo organizacijo trgovine so poleg ekonomskih delovali tudi razni 
drugi vplivi. Zato imamo danes poleg dobro organiziranih trgovskih organizacij, 
ki so svojo dejavnost razširile ne samo na območje republike, temveč tudi na 
širše jugoslovansko' tržišče, še vrsto slabo organiziranih in v lokalne meje za- 
prtih trgovin. Naša trgovina se še vedno v glavnem ne razvija organizirano in 
ima v sebi vrsto slabosti, ki se kažejo^ v neustrezni organizaciji, pomanjkljivi 
poslovnosti, slabi založenosti, v iskanju trenutnih koristi, kar povzroča, da želi 
vsak vse prodajati, v nelojalni konkurenci in v nespoštovanju dobrih poslovnih 
običajev in poslovne morale. Te slabosti omejujejo možnosti delovanja pod- 
jetij v širšem gospodarskem prostoru, porajajo pa tudi težnje po administra- 
tivnih posegih in včasih lokalne težnje nekaterih občinskih organov, ki ščitijo 
ozke občinske interese in zavirajo konkurenco drugih podjetij na svojem 
območju. 

Pospešeno razvijanje trgovine in odstranjevanje slabosti, ki jih ugotav- 
ljamo, je zlasti pomembno za našo republiko, ki ima dobre pogoje za hiter 
razvoj trgovine, ne samo s stališča zadovoljevanja potreb domače potrošnje, 
temveč tudi zaradi komparativnih prednosti, ki jih ima zaradi svojega geo- 
grafskega položaja, gospodarskega potenciala, možnosti za razvoj zunanjetrgo- 
vinske menjave, zlasti pa tudi zaradi stalno naraščajočega turističnega prometa. 

Vloga trgovine v novih pogojih gospodarjenja 

V tržnem gospodarstvu, ki se z gospodarsko reformo vse bolj uveljavlja, 
dobiva trgovina večji pomen, kar zahteva, da se njena vloga v procesu družbene 
reprodukcije okrepi. Za aktivnejšo vlogo trgovine v našem gospodarstvu je 
poleg ustrezne ekonomske baze, ki se s širšim delovanjem ekonomskih zako- 
nitosti postopoma veča, potrebno spremeniti tudi dosedanje poglede na trgovino.. 
Trgovina naj postane enakovredna drugim gospodarskim panogam, da bo spo- 
sobna ustvarjati takšen dohodek, ki ji bo omogočil modernizacijo in razširjeno 
reprodukcijo.. Kot aktivni dejavnik v gospodarstvu bo sposobna uspešno po- 
vezovati proizvodnjo s potrošnjo in vplivati na asortiment in kvaliteto proizve- 
denega blaga, hitrejšo prodajo, s tem pa na boljše izkoriščanje proizvodnih 
zmogljivosti. Bolj učinkovito kot deslej naj zadovoljuje potrebe tako individu- 
alnega potrošnika s potrošnim blagom, kakor tudi industrijo, kmetijstvo, obrt 
in druge dejavnosti s surovinami, reprodukcijskim materialom in opremo. Za 
izpolnitev te naloge pa mora biti trgovina ekonomsko močna, dobro organizi- 
rana, poslovna, kadrovsko usposobljena ter pripravljena sodelovati s proizvodnjo 
na podlagi dolgoročnih dogovorov, ki naj temeljijo na vzajemnih poslovnih 
interesih. 

Ekonomsko zasnovani integracijski procesi v okviru trgovine, pa tudi med 
trgovino in drugimi delovnimi organizacijami, so važen pogoj za nadaljnje 
doseganje boljših poslovnih rezultatov in za razvoj poslovnih zmogljivosti. Pri 
tem naj se uveljavi vsa pestrost integracijskih oblik, ki zagotavljajo dolgoročno 
poslovno perspektivo in ostvarjanje dohodka. 
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S koncentracijo sredstev delovnih organizacij trgovine, drugih panog in 
bank naj se ostvarja tak razvojni program!, ki bo prilagojen potrebam po- 
slovnosti in potrebam po širjenju prodajnega omrežja, skladišč, transportnih 
sredstev in tako dalje, v cilju doseganja večjih poslovnih rezultatov vseh 
udeležencev. 

Takšen razvoj trgovine bo tudi spodbujal delovne organizacije k razvi- 
janju naj razno vrstnejših organizacijskih oblik sodelovanja izven okvirov ozkih 
občinskih in tudi republiških meja. Pri tem je potrebno dajati prednost tistim 
oblikam, ki razvijajo moderno organizacijo in tehniko. 

V skladu s spremenjeno vlogo trgovine pa je treba izdelati program raz- 
voja trgovine v okviru dolgoročnega programa razvoja celotnega gospodarstva 
SR Slovenije, ki naj konkretno začrta razvojne možnosti in smer razvoja trgo- 
vine v naši republiki. Ne glede na izdelavo dolgoročnega programa razvoja 
celotnega gospodarstva SR Slovenije pa bi morale posamezne delovne organi- 
zacije, banke, strokovna združenja in komune delati v nakazani smeri in na 
podlagi lastnih programov razvoja utrjevati poslovne odnose doma in v tujini. 

Vloga trgovine v razreševanju problemov 
blagovnega prometa 

Ne glede na določene pomanjkljivosti v sistemskih vprašanjih je težišče 
nadaljnjega razvoja in napredka trgovine na trgovskih organizacijah samih in 
drugih udeležencih v blagovnem prometu. 

Temeljna zakonodaja s področja blagovnega prometa v glavnem ne pre- 
prečuje trgovini, da bi se hitreje razvijala. Zato bo trgovina predvsem na osnovi 
lastne aktivnosti dobila v našem gospodarstvu pomembnejšo vlogo in prenehala 
biti distributer proizvedenih dobrin. Njen vpliv na razvoj ostalega gospodarstva 
bo 'Odvisen od tega, koliko bo trgovina sposobna pristopiti k sodobnejšemu in 
racionalnejšemu načinu gospodarjenja in povezati interese proizvajalca z last- 
nimi interesi na podlagi čvrstih in dolgoročnih poslovnih odnosov. Za dosego 
tega cilja se mora trgovina ekonomsko, organizacijsko, strokovno in kadrovsko 
utrditi. 

Ob ustreznih sprostitvah cen bodo ustvarjanje večjega dohodka skozi večji 
promet, ugodnejša prodaja blaga in boljše izkoriščanje vloženih sredstev, po- 
stali osnovno gibalo nadaljnjega razvoja trgovine. 

Vse to bo prispevalo k večji akumiulativnosti trgovinskih. podjetij, ki je 
potrebna, ne le za razvoj maloprodajnega omrežja in kulturnejše postrežbe, 
temveč tudi za izgradnjo prepotrebnih skladiščnih zmogljivosti, za moderniza- 
cijo opreme, prevoznega parka in za pokrivanje rizika pri trgovanju. 

Večja materialna osnova trgovine bo odvisna tudi od tega, v kakšni meri 
bodo trgovske organizacije pripravljene vlagati novoustvarjena sredstva za raz- 
širjeno reprodukcijo in sposobne angažirati sredstva proizvajalcev in bank v 
te namene. Proces družbene reprodukcije zahteva združeno akcijo vseh čini- 
telj ev. Proces proizvodnje in prodaje blaga je v tesni medsebojni odvisnosti, 
kar narekuje sodelovanje in združevanje sredstev trgovine, bank in proizvodnje. 
Le s prelivanjem sredstev vseh dejavnikov, ki sodelujejo v procesu družbene 
reprodukcije, bo možno doseči optimalni razvoj. Zato je pri delitvi dohodka 
in pri razporejanju ustvarjenih sredstev potrebno, da postanejo delitvena raz- 
merja v trgovini, proizvodnji in bankah predvsem odraz potreb celotnega go- 
spodarstva, ne pa le potreb posameznih dejavnikov. Stimulacija zaposlenih pa 
mora biti v takem sistemu zasnovana le na doseženih delovnih rezultatih. 

26 
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Posledice dolgoletnega obdobja administrativnega poseganja v področje 
blagovnega prometa ss še danes kažejo. Trgovske in druge delovne organizacije 
se tržnim pogojem blagovnega prometa vse prepočasi prilagajajo in preveč 
previdno pristopajo k samostojnejšemu poslovanju. To se kaže v tem, da načela 
poslovnosti, širokega medsebojnega poslovanja, dobrih poslovnih običajev in 
poslovne morale, predvsem pa skrb za dobro založenost in boljšo izbiro blaga 
še niso dovolj zaživela. Primeri kršitve dobrih poslovnih običajev in poslovne 
morale opozarjajo, da v poslovnih razmerjih še nismo dosegli primerne so- 
lidnosti in vestnosti. Ta nesolidnost se kaže v tem, da ostajajo pogodbe pogosto 
le na papirju in da je pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti premalo do- 
slednosti. Prav tako podjetja še vedno nimajo ustaljene primerne prakse za 
pravilno reševanje potrošnikovih zahtev in reklamacij. 

Te pomanjkljivosti pa bodo sposobni odstranjevati predvsem primerni 
strokovni kadri. Zato je potrebno vso pozornost posvetiti kadrom, ki so še 
posebno v trgovini cenovni nosilci njenega nadaljnjega razvoja. Za dosego čim 
ugodnejših poslovnih rezultatov se mora zagotoviti ustrezen nivo strokovnosti 
zaposlenega kadra, ki se naj usposablja v šolah' in na delovnih mestih ter 
izpopolnjuje z dopolnilnim izobraževanjem. 

Z intenzivnejšim razvijanjem družbenoekonomskih odnosov v delovnih 
organizacijah trgovine, po načelih neposrednega upravljanja, se bo v delovnih 
organizacijah vse bolj utirala pot za široko iniciativo slehernega posameznika 
v politiki gospodarjenja. Dosegali se bodo vse boljši poslovni rezultati, hkrati 
pa tudi zagotovil stalen razvoj posameznega podjetja in rast življenjske ravni 
zaposlenih. 

Nekateri pogoji za usmeritev politike in utrditev 
ekonomskega sistema na področju blagovnega prometa 

1. Dosedanji proces sproščanja cen je dal pozitivne rezultate. Trgovina je 
dobila večje možnosti usklajevanja cen posameznih blagovnih skupin, kar ji 
omogoča boljšo realizacijo konjukturnih proizvodov in kritje negativnih razlik 
pri prodaji manj kurantnega blaga. Ti premiki na splošno niso porušili odnosov 
med ponudbo in povpraševanjem. Izkušnje iz dosedanjega postopnega spro- 
ščanja cen, naraščanje zalog potrošnega blaga ter omenjena likvidnost v gospo- 
darstvu dovoljujejo nadaljnjo sprostitev cen na najširši osnovi. Pod neposredno 
družbeno kontrolo naj ostanejo le tisti industrijski proizvodi in osnovna živila, 
ki so kritični, ah bi zaradi deficiranosti povzročili negativna gibanja na trgu. 
Poglavitni instrument stabilizacije trga mora pcstati uspešna ekonomska inter- 
vencija in ne ukrepi neposredne družbene kontrole cen. 

3. Tržno gospodarstvo zahteva reden in hiter prenos proizvedenega blaga 
iz območja proizvodnje v potrošnjo. Pogoj za to pa je, da se preneha s pro- 
izvodnjo na zalogo ter da se industrija in trgovina hitreje prilagajata zahtevam 
trga. Tokovom hitrejšega premika blaga v sfero potrošnje bi ee morala prila- 
goditi tudi kreditna politika. 

Banke sicer v načelu težijo k uveljavljanju racionalnejših in prožnejših 
oblik kreditiranja, vendar še ne v celoti in v tem smislu, da bi enakovredno 
obravnavale vse dejavnosti in da bi dosegale optimalno mobilnost razpoložljivih 
sredstev. Težave povzroča tudi prevelika razdrobljenost bančnega potenciala, 
ki preprečuje večjo koncentracijo sredstev in racionalnejše vlaganje teh sredstev 
v gospodarstvo. Zlasti v sedanjih razmerah bi morale banke v kreditiranju raz- 
širjene reprodukcije upoštevati načelo, da se odobravajo krediti ekonomsko 
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sposobnim gospodarskim organizacijam in za gospodarsko' utemeljene in- 
vesticije. 

Da bodo banke bolj učinkovito vplivale na razvoj blagovnega prometa, 
zlasti pa na boljšo likvidnost, je potrebna boljša organizacija bank, predvsem 
pa večja koncentracija bančnega kapitala. Pri odločanju o delitvi razpoložljivih 
sredstev morajo dobiti odločujočo vlogo organi upravljanja bank, ker v njih 
sodelujejo tudi predstavniki gospodarstva. 

Omejevanje kreditov z restrikcijskimi ukrepi je zaradi povečanja zalog 
in medsebojnih obveznosti v gospodarstvu zahtevalo od trgovine, da poveča 
lastna obratna sredstva na škodo investicijskih vlaganj v osnovna sredstva. 
Toda kljub temu trgovina ni bila v celoti sposobna, da bi izboljšala založenost 
in izbiro blaga ter hitreje realizirala proizvedeno blago. Zaradi občutnega po- 
manjkanja lastnih sredstev bi bilo- treba trgovskim organizacijam omogočiti, 
da svobodneje razpolagajo s sredstvi rezervnega sklada za obratne namene. 
Republiški sekretariat za gospodarstvo naj v temi smislu pripravi predlog za 
spremembo obstoječih predpisov. 

3. Terjatve in obveznosti naraščajo hitreje kot proizvodnja in fakturirana 
realizacija pri gospodarskih organizacijah. Medsebojne zadolžitve v gospodarstvu 
so dosegle že tak uspeh in vplivale na takšno prerazdelitev sredstev gospo- 
darskih organizacij, da postajajo tudi solidne delovne organizacije nelikvidne 
in zaradi neporavnanih terjatev ne morejo pravočasno poravnati svojih ob- 
veznosti. 

Ce hočemo zmanjšati obseg sedanjih zadolžitev in zagotoviti solidnim pod- 
jetjem redno poslovanje, je treba dati upnikom učinkovitejša sredstva za izter- 
javo njihovih terjatev. Predvsem bi bilo treba omogočiti medsebojna pobotanja 
terjatev v rednem poslovanju. Obenem pa bi bilo treba proučiti tudi primernost 
drugih načinov likvidacije teh terjatev, kot so: določitev prioritete plačila, svo- 
bodno dogovarjanje o višini zamudnih otresti, izvršba na nedenarnih sredstvih 
dolžnikov, uvedba informativne službe o likvidnosti podjetij, delni ah popolni 
kliring ipd. 

4. Obračun prometnega davka od prodaje na drobno v trgovini je kompli- 
ciran in drag tako zaradi pogostega obračunavanja, kot tudi glede različnih 
občinskih stopenj. Občinske skupščine naj bi se v okviru širših gospodarskih 
regij dogovarjale o določanju enotnejših stopenj tega davka. Čimprej bi bilo 
potrebno pripraviti ustrezne spremembe sistema obračuna in plačila tega davka 
v tem smislu, da se poenostavi tehnika zajemanja, obračunavanja in plačevanja 
prometnega davka. Te spremembe pa ne bi smele biti ovira za uveljavljanje 
prometnega • davka kot regulatorja proizvodnje in potrošnje, ki ima danes v 
glavnem še vedno fiskalni značaj. Republiški sekretariat za finance naj prouči 
ta problem in pripravi ustrezne predloge. 

5. Struktura zalog v trgovini se izboljšuje, vendar še ni zadovoljiva v 
pogledu kvalitete in izbire blaga. Višina zalog v trgovini ni tako problematična 
kot v proizvodnji, kjer se zaloge po količini in vrednosti večajo. Velike zaloge 
povzročajo, da se denarna sredstva, ki v globalu niso majhna, in leze vezana 
in neaktivirana pri številnih podjetjih, prepočasi obračajo in povzročajo akutno 
pomanjkanje obratnih sredstev. Razprodajo odvečnih zalog bi bilo treba po- 
spešiti ter proučiti pogoje in načine sezonskih razprodaj blaga, 

Za poživitev blagovnega prometa in s tem zmanjšanja zalog v proizvodni 
in izboljšanja stanja zalog v trgovini naj bi se razpoložljiva sredstva hranilnih 
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vlog pri bankah in poštnih hranilnicah uporabljala prvenstveno za potrošniške 
kredite s tem, da se ukinejo sedanje omejitve glede vrst blaga in koristnikov 
teh kreditov. 

6. V zadnjem' času se množijo primeri, da skupine državljanov v smislu 
temeljnega zakona o podjetjih ustanavljajo podjetja za opravljanje posredniških 
in agencijskih poslov. Ker je to področje pravno pomanjkljivo urejeno, usta- 
novitelji izkoriščajo trenutne tržne razmera in večkrat nestrokovno in neso- 
lidno poslujejo ter s tem povzročajo svojim komitentom škodo. Taka podjetja 
niso sposobna nuditi nobenih jamstev. 

Da se zagotovi kvalitetnejše opravljanje tovrstnih storitev v blagovnem 
prometu, je treba področje pravno in organizacijsko urediti. Za ustanovitev 
takih podjetij bi bilo potrebno predpisati cenzus minimalnega poslovnega sklada 
in minimalne tehnične pogoje poslovanja. Republiški sekretariat za gospo- 
darstvo naj v tem smislu pripravi predlog ustreznih predpisov. Gospodarska 
zbornica pa bi morala ugotoviti in objaviti obvezne kriterije, kako naj se 
agencijski in posredniški pceli opravljajo na osnovi dobrin poslovnih običajev 
in poslovne morale. 

7. Temeljni zakon o blagovnem) prometu dopušča vključevanje osebnega 
dela na področju blagovnega prometa s tem, da podjetja lahko prepuste manjše 
trgovine osebam, ki z delovno organizacijo niso v delovnem razmerju. Ta predpis 
naj bi omogočil boljšo oskrbo, zlasti odročnih in turističnih krajev s predmeti 
vsakdanje rabe in živih, vendar pa zasebniki, še manj pa trgovska podjetja, 
ne kažejo večjega interesa za tako vključevanje osebnega dela. Zato bi bilo 
potrebno ponovno proučiti z zakonom predpisane oblike vključevanja zaseb- 
nega dela v trgovini in preveriti ali je za našo republiko potrebno uveljaviti 
nove oblike vključevanja zasebnega dela. Na ta vprašanja naj da odgovore 
široka družbeno-politična razprava, izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa naj 
pripravi ustrezno gradivo o tem vprašanju, ki naj ga predloži skupščini v 
obravnavo. 

8. Na razvoj trgovine lahko v veliki meri vplivajo tudi občinske skupščine. 
S svojo politiko naj omogočijo razvijanje maloprodajnega omrežja in zagotovijo 
enake pogoje trgovanja za vsa podjetja ne glede na občinske in republiške meje. 
Prav tako bi morale občinske skupščine posvetiti vso pozornost programiranju 
razvoja trgovine na svojem območju. V ta namen naj bi zainteresirale trgovske 
in druge delovne organizacije s področja blagovnega prometa, da sodelujejo pri 
izdelavi občinskih programov razvoja in pri izdelavi urbanističnih načrtov z 
namenom, da se bo trgovska mreža razvijala skladno s predvidenim razvojem. 
Tako sodelovanje bo omogočilo organiziran in perspektiven razvoj trgovine 
ter odpravilo težave pri izdaji lokacijskih in gradbenih dovoljenj za nove po- 
slovne prostore in lokale. 

Občinske skupščine, gospodarska zbornica SR Slovenije in njihovi organi 
naj zasledujejo razvoj trgovine na svojem območju, ugotavljajo njene probleme, 
jih skušajo razreševati, predvsem pa naj p od vzamejo funkcijo koordinatorja 
in nosilca razvijanja samoupravnega mehanizma na tem področju. 

Zaradi liberaliziranih pogojev v trgovini bi morale občinske skupščine po 
svojih upravnih organih zagotoviti učinkovito izvajanje predpisov o minimalnih, 
tehničnih in zdravstveno-tehničnih normativih v blagovnem prometu. 

9. Več kot 60 % poslovnih prostorov, ki jih uporabljajo trgovske organi- 
zacije, ni v njihovi lasti, temveč te organizacije plačujejo najemnino bodisi 
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drugim delovnim organizacijam ali pa stanovanjskim podjetjem. Čeprav so v 
najemnini vključena tudi sredstva za razširjeno reprodukcijo, se ta sredstva 
v glavnem ne uporabljajo za modernizacijo in razširitev trgovske mreže. Na- 
jemne pogodbe so v večini primerov postavljene tako, da najemniku ne dajejo 
dolgoročnejše perspektive glede višine stanarin, niti pravnega zagotovila, da 
bo lokal lahko uporabljal za daljši čas. Ta negotovost ima za posledico, da de- 
lovne organizacije, ki uporabljajo najemne lokale, niso zainteresirane za dobro 
vzdrževanje in modernizacijo najetih prostorov. Na organizacije, ki oddajajo 
poslovne prostore v najem, je potrebno predvsem vplivati, da bodo z dolgoroč- 
nimi pogodbami zagotovile najemnikom pravno zaščito uporabe lokala poslov- 
nega prostora za daljši čas. S tem v zvezi pa je potrebno proučiti predvsem 
vprašanje gospodarjenja s poslovnimi prostori v stanovanjskih hišah, s katerimi 
gospodarijo stanovanjska podjetja. Organizacije za gospodarjenje s stanovanj- 
skimi hišami bi morale najemnino za tiste poslovne prostore in lokale, ki so 
jih prevzele v upravljanje na osnovi zakona o gospodarjenju s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini, uporabljati izključno za modernizacijo in razširitev 
poslovnih prostorov. Prav tako pa bi bilo potrebno tudi proučiti možnosti, da 
bi delovne organizacije, ki uporabljajo lokale, postale etažni lastnik poslovnih 
prostorov v teh hišah in kot enakovreden partner sodelovale pri upravljanju 
in gospodarjenju s temi prostori. To vprašanje naj se rešuje v smislu sprejetih 
sklepov skupščine ob razpravi razvoja stanovanjskega gospodarstva. 

10. Zaradi pomembnosti zunanje trgovine sta odbora sprejela sklep, da je 
treba zunanji trgovini posvetiti posebno razpravo. V ta namen naj bi republiški 
sekretariat za gospodarstvo v sodelovanju z gospodarsko zbornico SR Slovenije 
pripravil ustrezno gradivo, ki ga bosta odbora obravnavala in ga s svojimi 
ugotovitvami in predlogi posredovala skupščini. V tem gradivu naj se poleg 
splošnih vprašanj upošteva, da sorazmerno velik inozemski turistični maloob- 
mejni in tranzitni promet daje ugodne možnosti prodaje blaga za tuja plačilna 
sredstva na domačem trgu in da dosedanja ureditev te prodaje za trgovino ni 
dovolj stimulativna. Zato bi bilo treba proučiti možnosti, da se trgovini prizna 
retencijska kvota od vsega, za tuja plačilna sredstva prodanega blaga, da se 
ohrani menjalna provizija in da se poenostavi devizni obračun. 

V zvezi s proučevanjem) zunanjetrgovinske menjave naj se upošteva tudi 
dejstvo, da sporazumi o maloobmejnem prometu pospešujejo razvoj trgovine na 
obmejnih območjih in zunanjetrgovinsko menjavo ter da obmejni promet ugodno 
vpliva na povečano blagovno menjavo in pospešuje turizem. 

V razpravi sta odbora ugotovila, da je uvoz in izvoz v malobmejnemi bla- 
govnem prometu šteti za konvertibilnega. Zato ni logično, da se izvoz obravnava 
kot klirinški izvoz, uvoz pa kot konvertabilen. V analizi zunanjetrgovinske me- 
njave naj se proučijo možnosti, da se pri najemanju kratkoročnih izvoznih kre- 
ditov po tržaškem in goriškem sporazumu višina obrestne mere izenači z 
obrestno mero, ki velja za kredite pri konvertibilnem izvozu. 

Odbora sta pripravila to poročilo kot svoj prispevek za današnjo razpravo 
o trgovini v želji, da bodo ugotovitve in predlogi odborov ter današnje razprave 
služili kot osnova za nadaljnje delo, ukrepe in naloge na področju trgovine 
v naši republiki. 

Št.: 330-11/67 
Ljubljana, 20. 12. 1967 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za 
proizvodnjo in prenos električne energije 

1. člen 

V 1. členu zakona o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za 
proizvodnjo in prenos električne energije (Uradni list SRS, št. 24-141/66) ce 
odstotek amortizacijskih sredstev, ki jih morajo podjetja deponirati pri splošni 
gospodarski banki v Ljubljani, spremeni tako, da znaša 75 % od sredstev, zbranih 
od 1. januarja 1965 do 31. decembra 1967, in 90 %> od sredstev, zbranih od 
1. januarja 1968 do 31. decembra 1970. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi zveznega zakona o graditvi in financiranju elektroenergetskih 
objektov od leta 1966 do leta 1970 (Uradni list SFRJ, št. 56/65) je republika 
sprejela v mesecu juniju 1966 zakon o obveznem deponiranju določenih sredstev 
podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije (Uradni list SRS, št. 24/66). 
Po tem zakonu obvezno nalagajo proizvodna in proizvcdno-prencsna podjetja 
pri splošni gospodarski banki v Ljubljani za financiranje graditve novih elektro- 
energetskih objektov: 

— vsa sredstva svojega poslovnega sklada, ki izvirajo iz delitve dohodka 
po zaključnih računih za leta 1965 do 1969, 

— 75 % od amortizacijskih sredstev, zbranih od 1. januarja 1965 do 31. de- 
cembra 1970, 

če ta sredstva niso vezana s pogodbami, ki so jih podjetja sklenila do 
30. decembra 1965. 

Odstotek amortizacije v navedenem zakonu je bil določen na podlagi ta- 
kratne vrednosti osnovnih sredstev in takratnih stopenj amortizacije ter po- 
prečne potrošnje amortizacijskih sredstev proizvodno-prenosnih podjetij v letih 
1963—1964 za obnovo in zamenjavo. Odstotek za to porabljenih sredstev je 
znašal v navedenih letih okoli 22a/». Zakon je torej zagotovil podjetjem za 
navedene potrebe nekoliko večja sredstva, kakor pa je bila potrošnja teh sred- 
stev v prejšnjih letih, ker je upošteval podražitve v zvezi z ukrepi reforme. 

Že v razpravah ob sprejemanju uvodoma navedenega zakona je bilo po- 
udarjeno, da je predlagani odstotek obveznega združevanja sredstev amortizacije 
samo začasen in da ga bo potrebno menjati po izvršeni revalorizaciji osnovnih 
sredstev oziroma po določitvi novih amortizacijskih stopenj s strani podjetij. 

Po podatkih iz dokončno potrjenih zaključnih računov za leti 1965 in 1966 
in po podatkih Poslovnega združenja za energetiko za leto 1967* so se pri pro- 
izvodnih in proizvodno-prenosnih podjetjih po izvrženi revalorizaciji povečala 

* Poslovno združenje je navedene podatke zbralo od računovodij proizvodno- 
prenosnih in proizvodnih podjetij 10. maja 1967 na posebnem sestanku. Podatki so 
bili dani iz sprejetih planov amortizacije podjetij. Zapisnik o tem sestanku je bil 
dostavljen vsem podjetjem in nanj ni bilo pripomb. 
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sredstva amortizacije v letu 1967 nasproti letu 1965 za, okoli 60%. Del tega 
povečanja so podjetja realizirala že v letu 1966, na podlagi določil zakona o 
amortizaciji, ostalo povečanje pa je rezultat s 1. januarjem 1967 uveljavljene 
revalorizacije osnovnih sredstev. 

Da bi ostala podjetjem za obnovo in zamenjavo enaka sredstva amortizacije 
kakor pred revalorizacijo, bi morali povečati odstotek obveznega deponiranja 
sredstev amortizacije pri banki za graditev novih objektov od sedanjih 75% 
na okoli 85 %. 

2e ob sprejetju prvotnega zakona so bila podjetjem prepuščena nekoliko 
večja sredstva amortizacije kakor pa je znašala potrošnja teh sredstev v prejš- 
njih letih (25 % namesto 22 %). Poleg tega pa so podjetja v letih 1966 in 1967 
obračunala 25 % delež na novo povečano amortizacijo, s čimer jim je ostalo za 
okoli 11 milijonov din več sredstev od predvidenih. Razlike so naslednje: 

v tisočih din 
1965 1966 1967*» 

— Obračunana (za leto 1967 kalkulirana) amor- 
tizacija 40 161 59 870 64 270 

— 25 o/o delež podjetij po obstoječem zakonu 10 040 14 988 16 068 
— Sredstva amortizacije, ki bi podjetjem pripa- 

dala ob nespremenjeni amortizaciji 10 040 10 040 10 040 
Presežek sredstev za podjetja — 4 928 6 028 

Iz pregleda je razvidno, da so podjetja zadržala v letih 1966 in 1967 za 
zamenjavo in velika popravila 31 036 tisoč din namesto 20 080 tisoč din ali 
10 956 tisoč din več. Zaradi tega predlagamo, da se odstotek zajemanja sredstev 
amortizacije v letih 1968—1970 poveča namesto za 85°/» na 90%. S takim 
povečanjem zajemanja sredstev amortizacije bi podjetjem ostala v letih 1965—- 
—1970 še vedno nekoliko večja sredstva kot je bilo predvideno ob sprejetju 
prvotnega zakona, kar je razvidno iz naslednjega pregleda: 

v tisočih din 

— 25 % sredstev amortizacije, brez upoštevanja revalorizacije 
in spremenjenih stopenj v letih 1965 do 1970   

— Sredstva, ki so ostala podjetjem iz amortizacije v letih 
1965—1967   

— Razlika, ki bi jo podjetjem morali zagotoviti v letih 1968 
do 1970, da bi jim v celotnem obdobju (1965 do 1970) 
ostala na razpolago iz amortizacije prvotno predvidena 
sredstva    

— Sredstva amortizacije, ki bi cs^a podjetjem pri predla- 
ganem 90 % zajemanju v letih 1968—1970   19 280* 

Iz pregleda je razvidno, da bi proizvodno-prenosnim in proizvodnim pod- 
jetjem ostala pri povečanju odstotka zajemanja amortizacije od 75% v letih 
1965—1967 na 90 °/o v letih 1968—1970 še vedno nekoliko večja sredstva, kakor 
je bilo predvideno ob sprejemanju prvotnega zakona.. Pri tem pa temelji celotni 

** Podatki za leto 1967 ne vključujejo Toplarne Ljubljana, ki je šla v poskusno 
obratovanje v oktobru 19-37. 

* Znesek 19 280 = 3 X 10 °/o za leto 1967 kalkulirane amortizacije. 

60 240 

41 076 

19 164 
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račun samo na vrednosti elektroenergetskih objektov, ki so bili v obratovanju 
v letih 1965—1967, in ne vključuje amortizacije, ki bo ostala podjetjem od novo 
aktiviranih zmogljivosti (Toplarna Ljubljana, TE Trbovlje, HE Srednja Drava). 
Za te objekte bo 10 % del sredstev amortizacije vsekakor presegal potrebe po 
vzdrževanju. 

Vprašanje morebitne časovne neusklajenosti formiranih in potrebnih sred- 
stev amortizacije za obnovo in zamenjavo pri posameznih podjetjih se s spre- 
jetjem spremembe zakona nasproti prvotnemu zakonu ne menja. Vendar pa 
menimo, da je vprašanje prelivanja sredstev ostanka amortizacije med podjetji 
stvar delovnih kolektivov, ki jo lahko uspešno rešijo v medsebojnem poslovnem 
sodelovanju, zlasti še, ker so jimi ostala v prvih letih izvajanja zakona večja 
sredstva od predvidenih. 

Pri ocenjevanju sredstev, ki ostajajo podjetjem za obnovo in zamenjavo 
iz amortizacije, je potrebno upoštevati, da se sredstva za tekoče vzdrževanje 
oblikujejo posebej, in to po stopnjah, ki jih določajo podjetja za investicijsko 
vzdrževanje. Po zaključnih računih so znašala ta sredstva pri obravnavanih 
podjetjih v letu 1965 okoli 11 milijonov dinarjev, v letu 1966 pa 19 milijonov 
dinarjev, tj. za nad 70 °/o več. Na enakem nivoju kot v letu 1966 pa se po 
polletnih obračunih oblikujejo ta sredstva tudi v letu 1967. 

Že ob pripravah predloga prvega zakona o zajemanju sredstev amortiza- 
cije podjetij je bila obravnavana tudi varianta, po kateri naj bi z zakonom zajeli 
celotna sredstva amortizacije s tem, da bi podjetjem na podlagi potrjenih pro- 
gramov vzdrževanja banka vračala potrebna sredstva. Vendar je bila ta varianta 
zavrnjena iz razloga, ker bi se s tem odgovornost za redno vzdrževanje in 
tako tudi za nemoteno obratovanje prenašala s podjetij na organ, ki bi po- 
trjeval programe vzdrževanja. Ce pa se prepusti podjetjem z zakonom del sred- 
stev amortizacije za obnovo in zamenjavo, bo moralo med njimi čimprej priti 
do tesnejšega poslovnega sodelovanja glede odločanja o prioriteti za redno in 
nemoteno obratovanje. 

Povečanje cen električne energije ob reformi je bilo izvedeno predvsem 
z namenom, da se omogoči elektrogospodarstvu večja udeležba pri graditvi novih 
energetskih objektov. Enako je potrebno obravnavati tudi sredstva povečane 
amortizacije, ki so rezultat revalorizacije osnovnih sredstev in spremenjenih 
stopenj amortizacije. Zato bi se morala povečana amortizacija uporabiti pred- 
vsem za graditev novih energetskih objektov. Tako usmeritev povečanih sredstev 
amortizacije elektrogospodarstva pa bi realizirali s sprejetjem predlaganega 
zakona o povečanju odstotka obveznega deponiranja teh sredstev pri banki. 

POROČILA 

IZakcnodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. decembra 1967 obravnavala predlog zakona o spremmbi zakona o obveznem 
deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne 
energije, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi k predlogu zakona ni bilo pripomb. Za določitev 
kot tudi za spremembo deleža amortizacijskih sredstev, ki jih morajo podjetja 
za proizvodnjo in prenos električne energije deponirati pri določeni banki zaradi 
financiranja graditve elektro-energetskih objektov, je republika pooblaščena z 
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določbami zakona o graditvi in financiranju elektroenergetskih objektov od 
leta 1966 do 1970 (Ur. 1. SFRJ, št. 56/65). 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala, 
da ee na koncu besedila 1. člena število »19670« popravi tako, da se pravilno 
glasi »1970«, s čimer se odpravlja očitna tiskovna napaka. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlagano spremembo strinjal. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 

zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

St.: 402-82/67 
Ljubljana, 21. 12. 1967 

Odbor za proizvodnjo in promet republiškega zbora je skupaj z občasnim 
odborom za proizvodnjo, promet in poslovno sodelovanje gospodarskega zbora 
na seji dne 13. decembra 1967 obravnaval predlog zakona o obveznem deponi- 
ranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije, 
ki ga je predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Z revalorizacijo osnovnih sredstev so se povečala sredstva amortizacije, 
hkrati se je zmanjšal tisti del poslovnega sklada, ki izvira iz delitve dohodka. 
Ker se pa po določilih zakona o obveznem deponiranju določenih sredstev 
podjetij za proizvodnjo in prenos električne energije (Uradni list SRS, št. 24/66) 
deponira del poslovnega sklada iz dohodka v celoti, amortizacija pa le v višini 
75 %>, se je zaradi revalorizacije osnovnih sredstev zmanjšal nasproti prvotnim 
predvidevanjem priliv sredstev za gradnjo novih energetskih objektov. 

Da ne bi prišlo do zastojev pri gradnji novih objektov, so se člani obeh 
odborov strinjali s predloženim predlogom zakona, s katerim na novo določa, 
glede na nove pogoje, del amortizacije, ki ga morajo podjetja za proizvodnjo 
in prenos električne energije deponirati pri banki. 

V nadaljevanju obravnave sta se odbora ponovna zadržala pri vprašanjih, 
ki so bila načeta v razpravi o osnutku predloženega zakona na seji dne 27. ok- 
tobra 1967 in ki naj bi jih po mnenju obeh odborov republiški sekretariat za 
gospodarstvo in zavod SR Slovenije za planiranje pred predložitvijo predloga 
zakona ponovno proučila. 

Pripomba glede roka, od kdaj se deponira amortizacija po povečanem od- 
stotku, je v zakonskem predlogu upoštevana na ta način, da je za začetek 
določen 1. 1. 1968 namesto 30. 6. 1967, kot je bilo prvotno predvideno. 

O določitvi različnih stopenj deponiranja amortizacije glede na zastarelost 
posameznih obratov pa je bilo obrazloženo', da je takšna rešitev praktično 
neostvarljiva. Sedanje težave v prelivanju nedeponirane amortizacije, kakor 
tudi samo obvezno združevanje sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos 
električne energije, so posledica obstoječe razdrobljene organizacije elektro- 
gospodarstva. Sredstev za večja popravila posameznih bolj izrabij^enih objektov 
zato ne kaže zagotavljati prek višjih ah nižjih stopenj obveznega deponiranja 
amortizacije, ampak z boljšim medsebojnim sodelovanjem oziroma posojanjem 
razpoložljivih sredstev amortizacije med elektroenergetskimi podjetji v okviru 
poslovnega združenja. Del amortizacije, s katerim bodo razpolagale gospodarske 
organizacije v celotnem obdobju do leta 1970, se namreč po novem zakonu ne 
zmanjša. 

Vprašanje zagotavljanja večjega vpliva deponentov sredstev na gradnjo in 
poslovanje novih objektov je bilo tudi proučeno. To vprašanje je zlasti zanimivo 
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zato, ker bi se z obravnavanjem deponiranih sredstev kot ustanoviteljskim 
deležem, zagotovil večji vpliv potrošnikov električne energije na gospodarjenje 
v elektrogospodarstvu. V tej smeri bo treba še naprej razpravljati in iskati 
ustreznejše rešitve ter predlagati tudi spremembe zveznih predpisov. Ker pa 
s takimi rešitvami ni mogoče računati v krajšem času, je zaradi zagotovitve 
sredstev za nemoteno gradnjo energetskih objektov treba nujno sprejeti pred- 
loženi predpis. 

Nadalje je bilo v razpravi postavljeno vprašanje neskladnosti obstoječega 
načina zbiranja sredstev za gradnjo novih elektrogospodarskih objektov z ustavo. 
Glede na to, da je to vprašanje izrazito pravne vsebine, sta odbora menila, 
naj to zakonodajno-pravna komisija posebej prouči. 

Ponovno je bilo načeto tudi vprašanje, kako uporablja splošna gospodarska 
banka zbrana sredstva in pod kakšnimi pogoji odobrava kredite za posamezne 
objekte. Sklenjeno je bilo, da se od splošne gospodarske banke zahteva poročilo 
8. člena zakona o zagotovitvi dopolnilnih kreditnih sredstev za dokončanje 
elektrogospodarskih objektov (Ur. 1. SRS, št. 42/66). 

V podrobni obravnavi odbora nista imela pripomb in zato predlagata 
republiškemu in gospodarskemu zboru, da predlog zakona o spremembi zakona 
o obveznem deponiranju določenih sredstev podjetij za proizvodnjo in prenos 
električne energije sprejmeta v predloženem besedilu. 

Št.: 402-82/67 
Ljubljana, dne 15. 12. 1967 

PREDLOG ZAKONA 

o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik 
otroškega varstva v SK Sloveniji 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Za uresničevanje družbene skrbi za otroke, za povezovanje dejavnosti in 
oblik otroškega varstva s potrebami otrok, družin in gospodarstva ter za uprav- 
ljanje družtenih sredstev za otroško varstvo in za obravnavanje drugih vpra- 
šanj s pođro-čja otroškega varstva, se v skladu s tem zakonom ustanavljajo 
skupnosti otroškega varstva in se zagotavljajo viri za financiranje nekaterih 
oblik otroškega varstva. 

2. člen 

Otroško varstvo, na katerega se nanašajo določbe tega zakona, obsega ne- 
katere oblike organiziranega varstva dojenčkov, predšolskih in šolskih otrok 
(dnevno varstvo otrok) in zagotavljanje stalnih dopolnilnih denarnih pre- 
jemkov družin delavcev z otroki (otroški dodatek). 

II. Financiranje nekaterih oblik otroškega varstva 

3. člen 

Sredstva za financiranje dnevnega varstva otrok se oblikujejo iz stalnih 
obveznih virov ter iz drugih virov. 
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Sredstva za otroški dodatek družinam delavcev z otroki se zagotavljajo s 
prispevkom, ki ga plačujejo zavezanci iz osebnega dohodka po tem zakonu. 

4. člen 

Stalen obvezen vir za financiranje dnevnega varstva otrok in otroškega 
dodatka je prispevek za otroško varstvo. 

Prispevek za varstvo otrok delavcev plačujejo delovne in druge organi- 
zacije ter državni organi iz sredstev, namenjenih za osebne dohodke. 

Prispevek za varstvo otrok upokojencev in delovnih invalidov plačuje sklad 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja, pri katerem ti uveljavljajo pokoj- 
nino oziroma invalidske pravice. 

Za delavce, ki so zaposleni pri zasebnih delodajalcih, plačuje prispevek 
za otroško varstvo delodajalec. 

5. čle n 

Prispevek za varstvo otrok pripadnikov samostojnih poklicev, ki so zava- 
rovani po posebnih pogodbah o socialnem zavarovanju, plačujejo zavarovanci 
sami. 

6. člen 

Za dnevno varstvo otrok prispevajo tudi kmetje. 

7. člen 

Družbeno-politične skupnosti (občine, republika) določijo vsako leto višino 
sredstev, ki jih iz svojih sredstev vložijo v sklade otroškega varstva. Pri tem 
upoštevajo višino svojih skupnih dohodkov, višino dosedanjih dajatev za 
otroško varstvo, število zavodov in drugih organiziranih oblik za otroke, število 
otrok pod varstvom, število aktivnih prebivalcev in zaposlenih žena. 

Izobraževalne skupnosti, skupnosti socialnega zavarovanja delavcev oziroma 
kmetov in drugi družbeni skladi tudi zagotavljajo v skladu s svojimi obvez- 
nostmi sredstva za financiranje nalog v zvezi z družbeno skrbjo za otroke. 

8. člen 

Viri za financiranje dnevnega varstva otrok so tudi: 
1. sredstva, ki jih zagotavljajo delovne in druge organizacije in krajevne 

skupnosti iz dohodkov, s katerimi same razpolagajo; 
2. sredstva, ki jih dajejo občani prostovoljno aH kot samoprispevek. 

9. člen 

Stopnjo prispevka za otroško varstvo zavezancev po 4. členu tega zakona 
in za tiste zavezance po 5. členu tega zakona, ki po posebni pogodbi prejemajo 
otroški dodatek, dolo'či Skupščina SR Slovenije. 

Osnova za prispevek je osebni dohodek delavca, ki je podlaga za izračun 
osnove za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje delavcev oziroma do- 
hodek, ki rabi zavarovancem po posebnih pogodbah kot osnova za zavarovanje. 

10. člen 

Stopnjo prispevka za dnevno varstvo otrok zavarovancev po posebnih po- 
godbah o socialnem zavarovanju pripadnikov samostojnih poklicev, ki ne pre- 
jemajo otroškega dodatka, določajo občinske skupščine. 
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Osnova za prispevek je dohodek, ki rabi tem zavarovancem kot osnova za 
zavarovanje. 

11. člen 

Prispevek za dnevno varstvo otrok kmetov plačujejo občine iz sredstev, 
ki jih zberejo s prispevki iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. , . 

Del prispevka iz prejšnjega odstavka določijo občinske skupščine. 

12. člen 

Sredstva, ki se zbirajo- iz prispevka po 9. členu tega zakona, se delijo med 
skladom republiške skupnosti otroškega varstva in skladi temeljnih skupnosti 
v razmerju, ki ga določi Skupščina SR Slovenije. 

Prispevki iz 10. in 11. člena tega zakona se stekajo v sklade temeljnih 
skupnosti otroškega varstva. 

Prispevki v sklade temeljnih skupnosti otroškega varstva se stekajo v sklad 
tiste temeljne skupnosti, kjer je prebivališče osebe, katere dohodek, invalidnina 
oziroma pokojnina je rabila za njihovo odmero. 

Druga sredstva gredo v sklad tiste skupnosti otroškega varstva, ki ga določi 
dajalec sredstev. 

13. člen 

Plačevanje in obračunavanje prispevkov ter izterjava neplačanih prispevkov 
iz 4. in 5. člena tega zakona se opravlja po predpisih, ki veljajo za plačevanje 
prispevkov za socialno zavarovanje. 

III. Skupnosti otroškega varstva 

14. člen 

V SR Sloveniji se ustanovijo temeljne skupnosti otroškega varstva za ob- 
močje občine. 

Po sporazumu med zainteresiranimi občinami se lahko ustanovijo temeljne 
skupnosti otroškega varstva tudi za območje več občin. 

Za območje SR Slovenije'se ustanovi republiška skupnost otroškega varstva. 

15. člen 

Občinska skupščina lahko odloči, da opravlja temeljna izobraževalna skup- 
nost naloge otroškega varstva po tem zakonu in da se sredstva za dnevno var- 
stvo otrok zbirajo na posebnem računu temeljne izobraževalne skupnosti. 

16. člen 

Skupnost otroškega varstva je samoupravna organizacija. 
Skupnost otroškega varstva je pravna oseba. 

17. člen 

Skupnost otroškega varstva sestavljajo občine in krajevne skupnosti, zavodi, 
ki izvajajo otroško varstvo, delavne organizacije v gospodarstvu in v družbenih 
službah, izobraževalne skupnosti ter druge zainteresirane družbene organizacija 
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18. člen 
Skupnosti otroškega varstva: 
— skrbijo za organiziranje in razvoj dejavnosti otroškega varstva; 
— sodelujejo z družbeno-političnimi skupnostmi, z izobraževalnimi skup- 

nostmi in z delovnimi organizacijami pri sprejemanju programov o razvoju 
otroškega varstva, pri usmerjanju razvoja mreže in zmogljioosti zavodov otro- 
škega varstva in pri drugih vprašanjih, pomembnih za razvoj otroškega varstva; 

— skrbijo za neposredno povezovanje dejavnosti otroškega varstva in nji- 
hovih zavodov s potrebami otrok, družine in delovnih organizacij s področja 
gospodarstva in družbenih služb; 

— skrbijo za zagotavljanje sredstev za dejavnost in krepitev materialne 
osnove otroškega varstva; 

— upravljajo pripadajoča jim sredstva in določajo merila za delitev 
sredstev; 

— določajo, katere dejavnosti in razvoj katerih materialnih osnov za 
otroško varstvo bodo financirale (program skupnosti otroškega varstva); 

— sodelujejo med seboj pri vprašanjih skupnega in splošnega pomena; 
— obravnavajo druga vprašanja s področja otroškega varstva, ki ima 

splošen in skupen pomen. 
Republiška skupnost otroškega varstva skupaj z republiško izobraževalno 

skupnostjo sprejema programe glede nalog po tem zakonu in okvirne načrte 
2a delo vzgojno varstvenih zavodov ter skrbi za izobraževanje vzgojiteljskih 
kadrov. 

Republiška skupnost otroškega varstva tudi podpira sodelovanje skupnosti 
otroškega varstva na svojem območju ter obravnava vprašanja, ki so skup- 
nega in splošnega pomena za razvoj otroškega varstva na območju SR Slovenije. 

Skupnost otroškega varstva daje soglasje k ustanovitvi zavoda za otroško 
varstvo, če naj se dejavnost v skladu s tem zakonom financira ali sofinancira 
iz njenih sredstev. 

19. člen 

Skupnosti otroškega varstva sodelujejo med seboj pri reševanju zadev, ki 
so splošnega in skupnega pomena, zlasti pri usmerjanju razvoja mreže otro- 
škega varstva, pri razvoju drugih oblik otroškega varstva ter pri usklajevanju 
meril za financiranje dejavnosti otroškega varstva. 

Skupnosti otroškega varstva se lahko sporazumejo, da skupno zagotovijo 
sredstva za financiranje posameznih dejavnosti otroškega varstva in za finan- 
ciranje nalog, ki so skupnega pomena. 

Skupnosti otroškega varstva urejajo medsebojna razmerja s pogodbami. 
Skupnosti otroškega varstva se povezujejo pri uresničevanju nalog, ki so 

splošnega in skupnega pomena pri usmerjanju razvoja otroškega varstva, z 
drugimi upravljalci sredstev za otroško varstvo (izobraževalne skupnosti, skup- 
nosti socialnega zavarovanja delavcev oziroma kmetov, krajevne skupnosti, de- 
lovne organizacije v gospodarstvu in družbenih službah, zainteresirane družbene 
organizacije, društva in drugi). 

20. člen 

Skupnost otroškega varstva ima skupščino in izvršni odbor. 
Skupščina skupnosti otroškega varstva je najvišji organ upravljanja skup- 

nosti otroškega varstva. 
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21. člen 

Skupščino temeljne skupnosti otroškega varstva sestavljajo člani, ki jih 
določijo krajevne skupnosti, občinske skupščine, temeljne izobraževalne skup- 
nosti, delovne organizacije, ki izvajajo otroško varstvo, ter druge delovne orga- 
nizacije in zainteresirane družbene organizacije. 

Več kot polovico članov skupščine temeljne skupnosti otroškega varstva 
sestavljajo člani, ki jih niso določile delovne organizacije, ki izvajajo otroško 
varstvo. 

22. člen 

Skupščino republiške skupščine otroškega varstva sestavljajo člani, ki jih 
določijo vse temeljne skupnosti otroškega varstva v SR Sloveniji, republiška 
izobraževalna skupnost ter zainteresirane družbene organizacije in strokovna 
društva, in člani, ki jih imenuje Skupščina SR Slovenije. 

23. člen 

Mandatna doba članov skupščine skupnosti otroškega varstva traja štiri 
leta. Vsako drugo leto se polovica članov določi na novo. 

24. člen 

Skupščina skupnosti otroškega varstva opravlja tele naloge: 
— sprejema statut in druge splošne akte; 
— obravnava vprašanja, ki zadevajo organizacijo in razvoj dejavnosti 

otroškega varstva na območju skupnosti otroškega varstva; 
— sprejema letni in večletni program financiranja dejavnosti otroškega 

varstva in razvoja materialne baze otroškega varstva; 
— odloča o uporabi in delitvi sredstev skupnosti otroškega varstva; 
— sprejema po normativih, ki so določeni z zakonom in z drugimi predpisi, 

merila za delitev sredstev za otroško varstvo; 
— sprejema finančni načrt in zaključni račun; 
— odloča o najemanju kreditov za skupnost otroškega varstva in za odo- 

bravanje kreditov iz sredstev skupnosti otroškega varstva; 
— odloča o združevanju svojih sredstev s sredstvi drugih skupnosti otro- 

škega varstva oziroma drugih družbenih skladov za financiranje skupnih nalog; 
— odloča o sodelovanju z drugimi skupnostmi otroškega varstva, z delov- 

nimi in drugimi organizacijami ter z organi pri vprašanjih skupnega pomena; 
— ustanavlja sekcije, komisije in druge organe, za opravljanje določenih 

nalog; 
— obravnava poročila o delu skupnosti otroškega varstva in njenih 

organov; 
— voli izvršni odbor izmed svojih članov; 
— voh predsednika skupščine skupnosti otroškega varstva; 
— opravlja druge naloge, določene s tem zakonom in s statutom skupnosti. 

25. člen 

Izvršni odbor opravlja zlasti tele naloge: 
:— skrbi za izvrševanje sklepov in splošnih aktov skupščine; 
— skrbi za izvrševanje finančnega načrta; 
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— pripravlja predloge statuta in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema 
skupščina, predlog programa financiranja in razvoja dejavnosti otroškega 
varstva, predlog finančnega načrta in zaključnega računa ter predlog meril za 
razdelitev sredstev in predlog osnov za sklepanje pogodb; 

— opravlja neposredno delitev sredstev posameznim uporabnikom na pod- 
lagi meril, ki jih določi skupščina; 

— sklepa pogodbe z zavodi otroškega varstva ter z drugimi službami in 
organizacijami, ki opravljajo dejavnost oziroma naloge na podlagi sklepov 
skupščine skupnosti otroškega varstva; 

— nadzoruje uporabo sredstev, danih na podlagi pogodb; 
•— skrbi za pravilno opravljanje strokovne in administrativne službe za 

■skupnost otroškega varstva; 
— opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina ali ki so določene 

s statutom. 
26. člen 

Skupnost otroškega varstva ima statut. 
S statutom skupnosti se določajo: naloge skupnosti, njeni organi, njihova 

sestava in število članov ter način izvolitve, njihovo delovno področje, način 
dela in njihova medsebojna razmerja, posebna telesa za posamezna vprašanja 
iz njenega delovnega področja (sekcije, komisije itd.); merila in način delitve 
sredstev, ki pripadajo skupnosti; opravljanje strokovnih, finančnih in admi- 
nistrativnih zadev za potrebe skupnosti; način obveščanja javnosti o njenem 
delu in način sprejemanja njenih splošnih aktov ter druga vprašanja, ki imajo 
pomen za uresničevanje njenih nalog. 

27. člen 

Administrativno, strokovno in finančno poslovanje skupnosti otroškega 
varstva opravlja organ oziroma organizacija, ki jo določi skupščina skupnosti 
otroškega varstva, razen če niso določene posamezne naloge s tem zakonom 
dane v pristojnost zavoda za socialno' zavarovanje. 

28. člen 

Družbeno-politične skupnosti zagotavljajo skupnostim otroškega varstva na 
svojem območju splošne pogoje za uresničevanje njihovih nalog. 

29. člen 

Skupščina občine, za katero je ustanovljena temeljna skupnost otroškega 
varstva; 

— potrjuje statut temeljne skupnosti otroškega varstva; 
— daje sogksje k programu temeljne skupnosti otroškega varstva; 
— obravnava letno poročilo o delu ter mnenja in predloge temeljne skup- 

nosti otroškega varstva; 
•— obravnava finančni načrt in zaključni račun temeljne skupnosti otro- 

škega varstva; 
— daje temeljni skupnosti otroškega varstva priporočila za izvajanje spre- 

jetih smernic za razvoj dejavnosti otroškega varstva ter za racionalno uporabo 
razpoložljivih sredstev; 

27 
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— vabi predstavnike temeljne skupnosti otroškega varstva na seje, na 
katerih razpravljajo razvoju.in financiranju otroškega varstva. 

Ce je temeljna skupnost otroškega varstva ustanovljena za območje več 
občin, opravljajo zadeve iz prejšnjega odstavka skupščine vseh občin, za katerih 
območja je ta skupnost ustanovljena. 

Skupščina SR Slovenije opravlja zadeve iz prvega odstavka tega člena V 
razmerju do republiške skupnosti otroškega varstva. 

30. člen 

Skupnost otroškega varstva je dolžna obravnavati na svojih sejah pripombe, 
mnenja in priporočila skupščine družbeno-politične skupnosti in drugih druž- 
benih organov in organizacij in jih obveščati o svojih sklepih oziroma stališčih. 

31. člen 

Zakonitost dela temeljne skupnosti otroškega varstva nadzoruje upravni 
organ, ki ga. določi občinska skupščina, na katere območju ima skupnost sedež. 

Če je temeljna skupnost otroškega varstva ustanovljena za več občin, mora 
občinski upravni organ iz prejšnjega odstavka glede ugotovljenih nezakonitosti 
in storjenih ukrepov obvestiti pristojne upravne organe vseh občin, za katerih 
območja je ta skupnost ustanovljena. 

Zakonitost dela republiške skupnosti otroškega varstva nadzoruje repu- 
bliški sekretarit za zdravstvo in socialno varstvo. 

Skupščina družbeno-politične skupnosti, katere upravni organ nadzoruje 
zakonitost dela skupnosti otroškega varstva, ima pravico zadržati izvršitev sploš- 
nega akta skupnosti otroškega varstva, ki je v nasprotju z zakonom, z drugim 
predpisom ali s statutom skupnosti otroškega varstva. 

IV. Dnevno varstvo otrok 

32. člen 

Dnevno varstvo otrok je oblika organizirane družbene pomoči družini pri 
vsakodnevnem varstvu, vzgoji in prehrani otrok. 

Z dnevnim varstvom se dopolnjuje družbena skrb za otroke in mladino ha 
vzgojnoizobraževalnem, socialnem in zdravstvenem področju. 

Dnevno varstvo občega varstvo dojenčkov, predšolskih in šolskih otrok. 
Uresničuje Se v šolah, vzgojnovarstvenih ustanovah ter v drugih oblikah otro- 
škega varstva v krajevni skupnosti in v občini. 

33. člen 

Za skladno delovanje različnih družbenih dejavnikov glede pridobivanja 
in učinkovitega združevanja vseh sredstev, zagotovljenih za otroško varstvo 
in za izvajanje nalog, sprejemajo družbeno-politične skupnosti (občina, repu- 
blika) programi razvoja, ki usklajujejo programe skupnosti otroškega varstva s 
programi izobraževalnih skupnosti, skupnosti socialnega zavarovanja delavcev 
oziroma kmetov, socialnega varstva ter drugih zainteresiranih samoupravnih 
skupnosti in organov. 
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V programih se določajo tudi strokovne službe, ki skrbijo za izvajanje 
nalog p O' programu. 

34. člen 

Dnevno varstvo otrok se sofinancira iz sredstev temeljnih skupnosti otro- 
škega varstva in republiške skupnosti otroškega varstva na podlagi sprejetih 
programov. 

Način sofinanciranja določa statut skupnosti otroškega varstva. 

35. člen 

Sredstva, ki jih po- 33. členu tega zakona zagotavljajo skupnosti otroškega 
varstva za financiranje dnevnega varstva, se uporabljajo in dajejo predvsem 
za graditev, adaptacijo in investicijsko vzdrževanje ter za opremo zavodov, ki 
izvajajo dnevno varstvo otrok. 

Iz teh sredstev se dajejo tudi sredstva za reševanje perečih problemov 
otroškega varstva na posameznih območjih, lahko pa se financira tudi študij 
programov otroškega varstva in izdelavo projektov posameznih profilov zavodov 
otroškega varstva. 

36 , člen 

Soudeležba pri stroških za storitve v zvezi z dnevnim varstvom otrok se 
lahko daje iz sredstev za dnevno varstvo samo izjemoma, 6e bi teh stroškov 
starši ne mogli sami plačevati. 

Merila in pogoje za soudeležbo' po prejšnjem odstavku sprejme pristojni 
organ skupnosti, ki upravlja sredstva za dnevno varstvo otrok, s soglasjem 
občinske skupščine. 

V. Otroški dodatek 

1. Splošne določbe 

37. člen 

Otroški dodatek je posebna oblika družbene pomoči, s katero se zagotovi 
družinam delavcev z otroki stalen dopolnilni denarni prejemek za olajšanje 
vzreje in vzgoje otrok. 

38. člen 

Pravica do otroškega dodatka je odvisna od čakalne delovne dobe in od 
celotnega dohodka gospodinjstva. 

39. člen 

Otroški dodatek se ne upošteva pri ugotavljanju gmotnega stanja gospo- 
dinjstva, če je to stanje pogoj za pridobitsv kakšne druge pravice. 

Na otroški dodatek ni mogoče seči z izvršto ali zavarovanjem, razen po 
sodni odločbi za preživnino- v korist otrok, za katere je dodatek namenjen. 

40. člen 

Otroški dodatek se izplačuje iz sredstev republiške skupnosti otroškega 
varstva. 

27* 
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2. Upravičenci do otroškega dodatka 

41. člen 

Pravico do otroškega dodatka pod pogoji iz tega zakona imajo: 
1. delavci in z njim izenačene osebe, ki so zaposlene s polnim delovnim 

časom; 
2. izvoljene esebe, ki opravljajo stalne dolžnosti proti stalni nagradi v 

predstavniških telesih in njihovih organih, v družbenih organizacijah, stro- 
kovnih združenjih in zbornicah, če jim je to edini ali glavni poklic; 

3. člani obrtniških in ribiških zadrug, ki jim je pridobitno delo v zadrugi 
edini ali glavni poklic; 

4. delavci, ki so do prenehanja delovnega razmerja dopolnili delovno dobo, 
predpisano s tem zakonom, imajo pravioo do otroškega dodatka v času začasne 
brezposelnosti, in sicer; 

— dokler prejemajo denarno nadomestilo po predpisih o gmotni preskrbi 
med začasno brezposelnostjo; 

— dokler služijo vojaški rok ali so v kakšni drugi obvezni vojaški službi 
v Jugoslovanski ljudski armadi, če jim zaradi tega mirujejo pravice iz dela; 

5. uživalci invalidske in starostne pokojnine ter otroci, ki so uživalci dru- 
žinske pokojnine; 

6. delovni invalidi, ki uživajo oakrbnino ah začasno nadomestilo po pred- 
pisih o invalidskem zavarovanju; 

7. zavarovanci po posebnih pogodbah o socialnem zavarovanju pripadnikov 
samostojnih poklicev, če je v pogodbi predvidena tudi pravica do otroškega 
dodatka. 

42. člen 

Tuji državljani so upravičeni do otroškega dodatka, če so na ozemlju Ju- 
goslavije: 

— na delu pri jugoslovanskih državnih organih, delovnih ali drugih orga- 
nizacijah in delodajalcih; 

— v službi mednarodnih organizacij in ustanov, tujih diplomatskih in 
konzularnih predstavništev ali v ocebni službi tujih državljanov, ki uživajo 
diplomatsko imuniteto, če je taka pravica predvidena v mednarodni pogodbi. 

Tujim državljanom gre otroški dodatek samo za otroke, ki živijo z njimi 
v Jugoslaviji, če ni v mednarodni pogodbi drugače določeno. 

43. člen 

Jugoslovanski državljani, zaposleni v tujini, so upravičeni do otroškega 
dodatka po tem zakonu, če so v tem času polno zavarovani po jugoslovanskih 
zakonih o socialnem zavarovanju in če ne prejemajo otroškega dodatka v 
državi, kjer so zaposleni. 

Otroški dodatek po tem zakonu jimi gre samo za otroke, ki živijo v Ju- 
goslaviji. 

3. Otroci, za katere gre otroški dodatek 

44. člen 

Otroški dodatek gre upravičencu za vse otroke, ki jih dejansko preživlja, 
in sicer: 
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— za svoje zakonske in nezakonske otroke, za posvojene otroke ter za 
pastorke; 

— za tuje otroke, ki jih je vzel na preživljanje (vnuki, bratje in sestre in 
drugi), če eo brez roditeljev ali če imajo, enega ali oba roditelja, pa so ti 
popolnoma ali trajno nezmožni za delo ali so neznanega bivališča ali so na 
prestajanju kazni. 

45. člen 

Otroški dodatek gre praviloma do dopolnjenega 15. leta otrokove starosti, 
če se šola, pa do konca predpisanega rednega šolanja, vendar najdalj do do- 
polnitve 25. leta starosti. 

Ce otrok zaradi daljše bolezni ni dokončal šolanja v predpisanem roku, se 
izplačevanje dodatka podaljša za toliko časa, kolikor ga je izgubil za šolanje. 

46. člen 

Ce je otrok zaradi prirojenih okvar, bolezni ali poškodb nezmožen za sa- 
mostojno delo in življenje, gre pravica do dodatka ves čas, dokler traja taka 
nezmožnost, pod pogojem, da je nezmožnost za delo nastala, pred dopolnjenim 
15. letom otrokove starosti ali v času rednega šolanja. 

47. člen 

Za otroke, ki so zaradi vzgoje in šolanja v zavodih, kjer imajo vso oskrbo 
in zanje starši oziroma oskrbniki ne nosijo stroškov oskrbe, se otroški dodatek 
za čas bivanja v teh zavodih ne izplačuje. 

Za otroke, ki sklenejo zakonsko zvezo, pravica do otroškega dodatka 
preneha. 

4. Pridobivanje pravice do otroškega dodatka 

48. člen 

Upravičenec praviloma pridobi pravico do otroškega dodatka, ko z zapo- 
slitvijo s polnim delovnim časom dopolni 6-mesečno neprekinjeno delovno dobo. 

Upravičenec, ki je edini hranilec svojih otrok, pridobi pravico do otroškega 
dodatka z dnem, ko stopi na delo. 

49. člen 

Otroški dodatek se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca, v katerem 
je pravica do dodatka nastala, pa do konca meseca, v katerem pravica do do- 
datka prenehala. 

5. Premoženjski cenzus kot pogoj za pravico do otroškega dodatka 

50. člen 

Pravica do otroškega dodatka gre delavcu, če celotni dohodek njegovega 
gospodinjstva, ki pride na člana gospodinjstva, ne presega osnov, ki jih določi 
Skupščina SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: cenzus). 



422 Priloge 

V celotni dohodek gospodinjstva po prejšnjem odstavku se ne vštevajo: 
invalidnina za telesno okvaro in dodatek za tujo pomoč ter postrežbo po pred- 
pisih o invalidskem zavarovanju, otroški dodatek, do katerega imajo pravico 
družinski člani upravičenca, in drugi njegovi prejemki ali prejemki članov 
njegovega gospodinjstva, za katere je v posebnih predpisih, s katerimi je 
posamezni prejemek uveden, izrecno določeno, da se pri ugotavljanju gmotnega 
stanja gospodinjstva ne upoštevajo. 

51. člen 

Mesečni znesek dohodka iz delovnega razmerja se ugotavlja na podlagi 
izplačil, ki so jih upravičenec in člani njegovega gospodinjstva prejeli za 
prejšnje leto. 

Ce upravičenec v prejšnjem letu ni imel osebnega dohodka, se mesečni 
znesek dohodka iz delovnega razmerja ugotavlja na podlagi izplačil, ki so jih 
upravičenec in člani njegovega gospodinjstva prejeli v tekočem letu, najmanj 
po poprečju za pretekle tri mesece. 

Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se vzame katastrski dohodek, ki je 
bil podlaga za odmero prispevka v prejšnjem letu. 

Mesečni znesek dohodka od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti ter intelektualnih storitev znaša eno dvanajstino do- 
hodkov, ki so rabili za odmero prispevkov oziroma davka za prejšnje leto. 

Zavezancem iz prejšnjega odstavka, ki jim je določen pavšalni letni znesek 
prispevka, se kot mesečni dohodek upošteva dvanajstina zneska, ki ustreza 
temu prispevku glede na predpisane prispevne stopnje za storitvene obrtne 
dejavnosti oziroma za intelektualne storitve. 

52. člen 

Spremembe v stanju celotnih dohodkov gospodinjstva, ki vplivajo na pra- 
vico do otroškega dodatka, pa niso samo posledica sprememb osebnega dohodka 
članov gospodinjstva, se upoštevajo cd prvega dne naslednjega meseca po na- 
stali spremembi. 

53. člen 

Organ, ki na prvi. stopnji odloča O' pravici do otroškega dodatka, vsako leto 
najpozneje do 1. aprila ugotovi na po<cflagi dokazila, ki ga mora upravičenec 
vsako leto predložiti, ah pravica do otroškega dodatka še obstoji. 

Ce organ ugotovi, da delavec ni več upravičen do otroškega dodatka, izda 
o tem odločbo. 

54. člen 

Ce upravičenec do otroškega dodatka živi na posestvu sorodnika, po katerem 
ima pravico do zakonitega dedovanja, se šteje, da ima dohodek iz kmetijske 
dejavnosti, če je katastrski dohodek od posestva tolikšen, da znesek, ki pride 
na vsakega družinskega člana lastnika posestva, ki ga on preživlja, presega 
cenzus iz 50. člena tega zakona. 

Znesek dohodka iz kmetijske dejavnosti, ki pride na upravičenca oziroma 
na člana njegovega gospodinjstva, se ugotovi tako, da se celotni katastrski do- 
hodek iz posestva deli s številom oseb, ki živijo na posestvu in imajo' zakonito 
dedno pravico po lastniku v ravni vrsti ali imajo na posestvu izgovorjen 
preužitek. 
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55. člen 

Ce ima na posestvu, ki je last upravičenca ali člana njegovega gospo- 
dinjstva, druga oseba zemljiškoknjižno zavarovano pravico dosmrtnega uživanja 
in gospodar jenja, obremenitev pa je nastala po volji prejšnjega lastnika, se šteje, 
da upravičenčevo gospodinjstvo nima dohodka od kmetijske dejavnosti, - če na 
posestvu ne živi in od njega nima koristi. 

56. člen 

Za člane gospodinjstva se poleg upravičenca štejejo še njegov zakonec, 
otroci in starši, ki jih upravičenec in njegov zakonec preživljata. 

6. Znesek otroškega dodatka 

57. člen 

Otroški dodatek je enak za vse otroke ne glede na število otrok v upra- 
vičenčevi družini. 

Višino otroškega dodatka določi Skupščina SR Slovenije. 

7. Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka 

58. člen 

Pravica do otroškega dodatka po tem zakonu se uveljavlja z vložitvijo 
zahtevka in predložitvijo predpisanih dokazil. 

Zahtevek za otroški dodatek se vloži praviloma pri delovni organizaciji, 
pri kateri je upravičenec zaposlen. Upravičenci, zaposleni pri zasebnikih, uži- 
valci pokojnin in invalidnin, osebe, ki služijo vojaški rok, začasno brezposelni 
delavci in upravičenci po posebnih pogodbah, vlože zahtevke za otroški dodatek 
pri pristojnem komunalnem zavodu za socialno zavarovanje oziroma pri nje- 
govih podružnicah. 

Pravica do otroškega dodatka se lahko uveljavlja največ za tri mesece 
nazaj; pri tem se ne šteje mesec, v katerem je bil zahtevek vložen. 

8. Odločanje o pravici do otroškega dodatka 

59. člen 

O pravici do otroškega dodatka odloča organ, ki ga na predlog republiške 
skupnosti otroškega varstva določi Skupščina SR Slovenije. 

60. člen 

Če ni s tem zakonom drugače določeno, se v postopku za odločanje o 
upravičenosti do otroškega dodatka primerno uporabljajo določbe zakona o 
splošnem upravnem postopku. 
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9. Izplačevanje otroškega dodatka 

61. člen 
Otroški dodatek izplačujejo: 
— delovne organizacije delavcem, ki so pri njih zaposleni, skupaj z osebnim 

dohodkom; 
— pristojni komunalni zavodi za socialno zavarovanje uživalcem pokojnin 

in invalidnin, osebam, ki služijoi vajaški rok, upravičencem, zaposlenim pri 
zasebnikih, ter upravičencem, zavarovanim po posebnih pogodbah; 

— zavodi za zaposlovanje začasno brezposelnim upravičencem. 
Organi, ki odločajo o pravici do otroškega dodatka, imajo pravico preverjati 

pravilnost teh izplačil. 
62. člen 

Otroški dodatek ee izplačuje praviloma osebi, ki je vložila zahtevek in na 
katero se glasi odločba. 

Če sita do otroškega dodatka upravičena oba roditelja, se sporazumeta, 
kateremu od njiju naj se dodatek izplačuje. 

Ce imata oba roditelja pravico do otroškega dodatka, pa ima eden od njiju 
ali pa imata oba otroke, ki niso skupni, lahko vsak roditelj samostojno uveljavlja 
pravico do otroškega dodatka za tiste otroke, ki niso skupni. 

Ce roditelja, ki sta oba upravičena do otroškega dodatka, živita ločeno, gre 
vsakemu od njiju otroški dodatek za tiste otroke, ki so pri njem na preživljanju. 

Cs roditelja, od katerih je samo eden upravičen do otroškega dodatka, živita 
ločeno, se dodatek izplačuje roditelju, pri katerem so otroci na preživljanju, 
ne glede na to, ali je ta roditelj upravičen do otroškega dodatka, po tem za- 
konu ali ne. 

63. člen 

Ce se ugotovi, da se otroški dodatek ne uporablja v namen, za katerega se 
daje, lahko pristojni organ socialnega varstva odredi, da se dodatek izplačuje 
ali drugemu roditelju ali drugi osebi, ki ji je otrok dan v oskrbo. 

10. Odškodninska in kazenska odgovornost 

64. člen 

Prejemnik otroškega dodatka je dolžan prijaviti organizaciji oziroma or- 
ganu, pristojnemu za odločanje o upravičenosti do otroškega dodatka, vsako 
spremembo, ki ima za posledico izgubo pravice do otroškega dodatka, in sioer 
v 15 dneh od dneva, ko je sprememba nastala. 

65. člen 

Oseba, ki je prejemala otroški dodatek, do katerega ni bila upravičena, 
mora povrniti prejeti znesek. 

— če si je prejemanje otroškega dodatka izposlovala na podlagi nepravilnih 
podatkov, za katere je vedela ah bi morala vedeti, da so nepravilni, aH na kak 
drug protipraven način; 

— če je neupravičeno prejemala otroški dodatek zato, ker ni prijavila 
spremembe, ki vpliva na pravico do otroškega dodatka, čeprav je vedela ah 
bi morala vedeti za njo. 
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Oseba, ki si je izposlovala neupravičeno prejemanje otroškega dodatka na 
način, ki je kazniv po kazenskem zakoniku, je odgovorna kazensko in od- 
škodninsko. 

11. Rezerva republiške skupncsiti otroškega dodatka 

66. člen 

Od sredstev republiške skupnosti otroškega varstva, namenjenih za kritje 
potreb otroškega dodatka, se izloči vsako leto najmanj 1 '°/o sredstev v obvezno 
rezervo republiške skupnosti otroškega varstva. 

Obveznost izločanja sredstev v obvezno rezervo preneha, ko ta sredstva 
dosežejo višino 8 !°/o enoletnih sredstev za otroški dodatek, ponovno pa nastane, 
ko se sredstva obvezne rezerve zmanjšajo pod ta znesek. 

Sredstva rezerve se uporabljajo, če se sredstva iz virov ne stekajo pravo- 
časno ali če se pojavijo večji nepredvideni izdatki. 

S statutom republiške skupnosti otroškega varstva se podrobneje določi 
uporaba in upravljanje sredstev rezerve. 

12. Taksna oprostitev 

67. člen 

Zahtevki, vloge in dokazila, odločbe, sklepi, pritožbe in drugi akti v po- 
stopku za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka po določbah tega zakona 
so oproščeni taks. 

VI. Prehodne in končne določbe 

68. člen 

V letu 1968 znaša cenzus po 50. členu tega zakona: 
— 550 dinarjev mesečno na člana gospodinjstva, oe gre za osebni dohodek 

iz delovnega razmerja ali drug dohodek, razen če gre za dohodek iz 2. ali 
3. alinee tega odstavka; 

— 100 dinarjev letno na člana gospodinjstva, če gre za dohodek iz kme- 
tijske dejavnosti; 
  100 dinarjev mesečno na člana gospodinjstva, če gre za dohodek od 

samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti ter inte- 
lektualnih storitev. 

Če imajo upravičenci in člani njegovega gospodinjstva hkrati dohodek iz 
dveh ah več osnov iz prejšnjega odstavka, se cenzus skupnega dohodka ugotovi 
tako, da se dohodki iz 1. alinea delijo s 5,5 iz 2. oziroma 3. alinee pa z 1. 

Otroški dodatek gre upravičencu, če vsota z deljenjem dobljenih izidov 
(količnikov) ne presega 100. 

69. člen 

Višina otroškega dodatka za leto 1968 znaša 50 din za vsakega otroka. 

70. člen 

Dokler ne bo v skladu z 59. členom tega zakona določen organ, ki odloča 
o pravici do otroškega dodatka, odločajo na prvi stopnji o pravici do otroškega 
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dodatka komunalni zavodi za socialno zavarovanje oziroma njihove pooblaščene 
podružnice, na drugi stopnji pa republiški zavod za socialno zavarovanje. 

71. člen 
Republiški sekretar za zdravstvo in socialno varstvo je pooblaščen, da izda 

navodilo o tem, katera dokazila mora predložiti upravičenec ob uveljavitvi pra- 
vice do otroškega dodatka in katera dokazila mora predložiti vsako leto, dokler 
prejema otroški dodatek. 

72. člen 

Sredstva in obveznosti sedanjega republiškega sklada za otroški dodatek 
pri republiškem zavodu za socialno zavarovanje prevzame s 1. januarjem 1968 
republiška skupnost za otroško varstvo, in sicer na račun, iz katerega se iz- 
plačuje otroški dodatek. 

73. člen 

Upravičenci, ki so uveljavili pravico do otroškega dodatka po dosedanjih 
predpisih, morajo predložiti dokazila o upravičenosti do otroškega dodatka po 
tem zakonu najpozneje do 23. februarja 1968, sicer se jim izplačevanje otroškega 
dodatka s 1. aprilom 1968 ustavi. 

Upravičenci iz prejšnjega odstavka tega člena prejemajo otroški dodatek 
do 31. marca 1968 po predpisih, ki so veljali na dan 31. decembra 1967, ne 
glede na to, ali imajo pravico do otroškega dodatka po tem zakonu. 

74. člen 

Priprave za ustanovitev skupnosti otroškega varstva opravi iniciativni odbor. 
Iniciativni odbor za ustanovitev temeljne skupnosti otroškega varstva ime- 

nuje občinska skupščina. 
Če naj se temeljna skupnost otroškega varstva ustanovi za območje več 

občin, imenujejo iniciativni odbor prizadete občinske skupščine sporazumno. 
Iniciativni odbor za ustanovitev republiške skupnosti otroškega varstva 

imenuje izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

75. člen 
Skupščine družb eno-političnih skupnosti so dolžne v treh mesecih od dneva 

uveljavitve tega zakona sprejeti predpise, za katere so po tem zakonu po- 
oblaščene. 

76. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o višini dohodkov 

gospodinjstva za določitev pravice do otroškega dodatka (Uradni list SRS, 
št. 6-42/67). 

77. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlog republiškega zakona o skupnostih otroškega varstva in o financi- 
ranju nekaterih oblik otroškega varstva je bil pripravljen na osnovi daljšega 
proučevanja stanja in družbenih potreb na tem področju. V ta namen je bila 
že leta 1966 izdelana analiza otroškega varstva in prve teze za zakon o otroškem 
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varstvu in -otroškem dodatku. Gradivo je bilo poslano v razpravo občinskim 
skupščinam, in odborom Skupščine SRS. Na podlagi mnenj in stališč, ki so jih 
nakazale takratne razprave, so bili izoblikovani predlogi za spremembo zveznega 
zakona o otroškem dodatku, ki jih je naša republika posredovala zveznemu 
izvršnemu svetu in zvezni skupščini. 

Po sprejetju zveznega splošnega zakona v avgustu letos, je bila priprav- 
ljena informacija o osnovnih dilemah, ki se odpirajo v zvezi z zasnovo repu- 
bliškega zakona.. Razprava na izvršnem svetu in v Skupščini SRS o tem je 
pripomogla k razčiščenju nekaterih osnovnih izhodišč, na katerih naj temelji 
bodoči sistem financiranja otroškega varstva, in omogočila izdelavo osnutka 
zakona.1 Ta je bil v mesecu oktobru v javni razpravi, ki je zajela družbene 
organizacije, svete občinskih skupščin, upravne in strokovne organe. Republiški 
sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je organiziral tudi štiri posveto- 
vanja s predstavniki občinskih skupščin z namenom, da bi skupaj povzeli 
mnenja in stališča k izhodiščem in posameznim določilom osnutka zakona. 

Osnutek zakona je obravnaval tudi začasni odbor za varstvo otrok socialno- 
zdravstvenega zbora in socialno-zdravstveni zbor ter skupina poslancev pro- 
svetno-kulturnega zbora. 

Vsi udeleženci razprav so pozdravili in podprli sprejetje zakona. Pripombe 
in predlogi, ki so jih izrazili k osnutku, so upoštevani v predlogu zakona. 

I. 

Otroško varstvo, pod katerim razumemo celotni sistem družbene skrbi za 
otroka, obsega poleg socialnega in zdravstvenega varstva, izobraževanja, vzgoje 
in dnevnega varstva, še posebno varstvo otrok, za katare ne skrbijo- roditelji. 
Tako je torej otroško varstvo pomemben element v regeneraciji družbe in inten- 
zifikaciji gospodarstva, saj omogoča zdravo rast naraščaja in večje delovne 
uspehe zaposlenih staršev. 

Otroško varstvo se uresničuje prek raznih oblik splošne potrošnje (zdrav- 
stvo, šolstvo in socialno varstvo) ter osebne potrošnje, ki vključuje tudi otroški 
dodatek družinam delavcev. Zaradi družbene pomembnosti in kompleksnosti 
je otroško varstvo ovrednoteno kot družbena funkcija, ki jo izvaja občina prek 
svoje skupščine s tem, da, usmerja ter koordinira celoten program otroškega 
varstva v občini in ga uresničuje v okviru zdravstvene službe, vzgojno-izo- 
braževalnega sistema in socialnega varstva. Pomemben dejavnik pri urejanju 
vsakodnevnega varstva otrok, zlasti zaposlenih staršev, so krajevne skupnosti, 
delovne organizacije in družbene organizacije. Dosedanje izkušnje pri delu na 
tem področju so nam potrdile pravilnost takih izhodišč za razvijanje otroškega 
varstva,. Kolikor so občinske skupščine sprejele izvajanje te funkcije za svojo 
dolžnost, so bili uspehi očitni; seveda pa v večini občin ni prišlo do jasnega in 
konkretiziranega programa in koordiniranega delovanja vseh družbenih dejav- 
nikov. V tem je tudi najpomembnejši razlog za dokaj skromne rezultate. 

Ce se danes soočimo z bilanco naših dosežkov na področju družbene skrbi 
za naraščaj, prav gotovo ne moremo biti zadovoljni. Res je sicer, da ne moremo 
zanikati bistvenega napredka v zdravstveni zaščiti in izobraževalnem sistemu, 
ki je že dal lepe rezultate v razvoju mlade generacije. A ta sta nujna sestavina 
vsake moderne družbe, ne glede na delež žensk v družbeni proizvodnji. Čeprav 
pri teh dejavnostih tudi ne moremo zanikati elementov razbremenitve zapo- 

1 Objavljen je bil v »Občanu«, ki je izšel v 5000 izvodih. 
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slene družine, pa moramo upoštevati, da prav ta okoliščina terja mnoge nove 
in specifične oblike družbene aktivnosti, katerih namen mora biti, da odvzamejo 
zaposlenim staršem vsak dan za tisti čas, ko so oni na delovnem mestu, skrb 
za zagotovitev prehrane, varstva in vzgoje otrok. 

Mreža institucij za dnevno varstvo otrok zaposlenih staršev pa je v naši 
republiki slabo razvita in zaostaja za potrebami razvitega gospodarstva in spre- 
menjene družine, zlasti glede na veliko zaposlenost žena. V dnevnem varstvu 
v predšolskih ustanovah in celodnevnem bivanju otrok na šoli je komaj 4 °/# 
otrok do 15 let starosti, medtem ko je med zaposlenimi že skoraj 40 % žensk 
in je v mestih in v nekaterih industrijskih središčih že več kot 60% družin, 
v katerih so zaposleni vsi odrasli družinski člani. Razvoj vzgojno-varstvenih 
zavodov že več let močno zaostaja za planskimi predvidevanji, saj je bilo npr. 
v 7-letnem načrtu predvideno, da bomo na novo zajeli v varstvo letno vsaj 
6000 otrok, tovrstne zmogljivosti pa smo povečali v 1965. letu za 339 in v 1966 
za 598 mest. 

Otroško varstvo je deloma urejeno^ z nekaterimi predpisi s področja zdrav- 
stva, šolstva, habilitacije otrok, motenih v telesnem in duševnem razvoju, rod- 
binske zakonodaje ter kazenske zakonodaje, medtem ko je bilo dnevno varstvo 
otrok usmerjeno le s priporočili in resolucijami,2 ki niso zagotavljale rednega 
priliva sredstev za uresničitev začrtanih nalog. Občinske skupščine so s svojimi 
normativnimi akti deloma poskušale zagotoviti razvoj tega področja in so ga 
vezale na proračunska sredstva. Tako so sredstva občine poleg prispevkov star- 
šev bila glavni vir financiranja teh oblik otroškega varstva. Počasen razvoj je 
pokazal, da je nujno z zakonom urediti financiranje nekaterih oblik otroškega 
varstva, predvsem razvoj tistih družbenih institucij, ki bodo dopolnjevale druge 
družbene dejavnosti in v katerih bo otrokom zagotovljeno varstvo in vzgoja 
v času, ko so starši zaposleni. Med tiste oblike otroškega varstva, ki jih terjajo 
razmere, v katerih živi današnja družina in s katerimi bi lahko zajeli čimvečje 
število otrok, štejemo vzgojno-varstvene ustanove za dojenčke in predšolske 
otroke, celodnevno bivanje otrok v šoli in družbeno prehrano otrok in mladine. 

II. 

Sedaj veljavni, z zveznimi predpisi3 določeni sistem otroškega dodatka, 
določa, da je otroški dodatek pravica iz delovnega razmerja. Značilno za nje- 
govo ureditev je degresivni sistem zneskov otroškega dodatka, vezan na število 
otrok in višino osebnih dohodkov, dohodkov iz samostojnih in kmetijskih 
dejavnosti. 

Otroški dodatek se plačuje upravičencem iz republiškega sklada otroškega 
dodatka v okviru socialnega zavarovanja. Sredstva sklada se oblikujejo s pri- 
spevkom za otroški dodatek, katerega stopnjo v okviru skupne stopnje za 
socialno zavarovanje določa republika; sedaj veljavna stopnja v SR Sloveniji 
je 1,8 %>. 

2 Najvažnejša akta sta »Resolucija o nalogah komune in stanovanjske skupnosti 
pri otroškem varstvu«, ki jo je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slove- 
nije leta 1961 in »priporočilo o nadaljnjem razvoju otroškega varstva v komuni«, ki 
sta ga sprejela odbor za socialno politiko in zdravstvo zveznega zbora ter odbor za 
delo in socialno zavarovanje zbora proizvajalcev zvezne skupščine leta 1961. 

3 Uredba o otroškem dodatku (Ur. 1. FLRJ, št. 36/1955), ki je postala zakon o otro- 
škem dodatku (Ur. 1. SFRJ, št. 16/1965), s poznejšimi spremembami in dopolnitvami. 
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Obstoječi sistem otroškega dodatka zajema manj kot 57 Vo otrok starih 
do 15 let (zaradi ostrih materialnih cenzusov in ker ne vključuje otrok kme- 
tijskih proizvajalcev) — za 60 Vo otrok pa se otroški dodatek izplačuje v zmanj- 
šanem znesku (ker je v veljavi degresija na število otrok). 

V zadnjih desetih letih je otroški dodatek izgubljal na svoji vrednosti, kar 
najbolj nazorno prikazuje razmerje otroškega dodatka do povprečnega osebnega 
dohodka. V letu 1953 je predstavljal namreč polni znesek otroškega dodatka za 
enega otroka več kot 30 % povprečnega osebnega dohodka, leta 1963 le še 10 %> 
in leta 1966 samo še nekaj nad 5 % povprečnega osebnega dohodka, doseženega 
v tem letu. Nominalna vrednost otroškega dodatka se je počasi večala, saj je 
znašalo povprečno izplačilo na enega otroka v letu 1964 3 322 S din, v letu 1965 
3 853 S din, v letu 1966 4 483 S din, tj. s povprečno stopnjo porasta 16 %> letno. 
Porast nominalnih osebnih dohodkov pa je bil za ista leta okrog 30 ®/o letno. 

V obravnavanem obdobju je izredno porasla realna vrednost osebnih do- 
hodkov, ki so se cd leta 1953 do 1963 podvojili, od leta 1963 do leta 1966 pa 
spet porasli za 29 3/o. Zato družine z višjimi osebnimi dohodki niso čutile v 
tolikšni metri znižanja vrednosti otroškega dodatka, kot družine z nizkimi oseb- 
nimi dohodki. Na to je vplivalo tudi dejstvo, da skladno z znižanjem vrednosti 
otroškega dodatka nismo' krepili materialne osnove .otroškega varstva (razvoja 
in vzdrževanja družbenih institucij), ki bi pripomogle k večjemu izenačevanju 
pogojev za razvoj in vzgojo otrok. 

Konec decembra 1966 je bil sprejet zvezni zakon o dopolnitvah zakona 
O' otroškem dodatku, ki je zavezal republike, da določijo cenzus tudi za dohodke, 
ki jih dosega gospodinjstvo iz delovnega razmerja. Z republiškim zakonom o 
višini dohodkov gospodinjstva za določitev pravice do otroškega dodatka (Ur. L 
SRS, št. 6/67) je bil cenzus določen na 50 000 S din dohodkov mesečno na člana 
družine, če gospodinjstvo nima dohodkov od kmetijske ah samostojne dejav- 
nosti in 40 000 S din mesečno, če ima gospodinjstvo dohodke iz navedenih 
dejavnosti. Vse druge republike so> določile ta cenzus na 40 000 S din, razen 
Srbije, ki ima enak cenzus kot v naši republiki. Ta ukrep naj bi tudi na pod- 
ročju otroškega dodatka uskladil porabo z razpoložljivimi sredstvi, ki co se 
formirala v okviru stopenj prispevkov za socialno zavarovanje. 

Število upravičencev do> otroškega dodatka in število' otrok, za katere se 
otroški dodatek izplačuje, se je na osnovi uvedenega cenzusa po podatkih 
zavoda za socialno zavarovanje SRS znižalo takole: 

Glede na to, da se je z novelo zakona o otroškem dodatku še skrčil obseg 
družbene pomoči za vzrejo in vzgojo otrok, je izvršni svet Skupščine SRS pod- 
vzel iniciativo za spremembo obstoječega zakona o otroškem dodatku. Stališča 
naše republike, ki smo' jih pri tem zagovarjali, so bila takale: 

— da se je sedanja vloga in funkcija otroškega dodatka, kot najpomemb- 
nejše oblike neposredne pomoči zaposlenim staršem pri vzreji in vzgoji otrok 
glede na pomembne premike v družbenoekonomskem življenju in glede na 
zaostajanje drugih oblik otroškega varstva, pokazala kot ne dovolj učinkovita; 

Upravičenci Otroci 

Stanje na dan 31/12-1963 
Stanje na dan 31/5-1967 . 
Razlika  
Znižanje v °/o  

184 459 313 960 
131 372 244 724 

53 037 69 234 
28,8 <Vo 22,1 <Vo 
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— da je pri urejanju sistema otroškega dodatka in otroškega varstva poleg 
splošnega družbenega interesa in odgovornosti za zdravo rast mladega rodu 
nujno upoštevati vpliv različnih demografskih, socioloških, ekonomskih in dru- 
gih faktorjev pri odmerjanju družbenega deleža in usmerjanju porabe druž- 
benih sredstev; 

— da naj se sredstva, ki se bodo- zbirala s posebnim prispevkom uporab- 
ljajo tudi za razvoj družbene baze otroškega varstva (družbene institucije) in 
sicer na tak način da bodo mobilizirala še druge možne vire, kot so prispevki 
staršev, skladi delovnih organizacij, sredstva družbeno-političnih skupnosti in 
druge. 

III. 

Zvezna skupščina je 10. maja 1967 sprejela splošni zakon o financiranju 
nekaterih oblik družbenega varstva otrok (Ur. 1. SFRJ, št. 23/67), ki je v celoti 
upošteval tudi mnenja in predloge naše republike. 

Splošni zvezni zakon omogoča, da s posebnim prispevkom iz osebnega do- 
hodka, ki ga bomo zbirali po> načelu vzajemnosti in solidarnosti, v republiki 
sami določamo dinamiko razvoja raznih oblik otroškega varstva in tudi sistem 
otroškega dodatka. . 

Predlog republiškega zakona o skupnostih otroškega varstva in o financi- 
ranju nekaterih oblik otroškega varstva je zasnovan širše od zveznega splošnega 
zakona. To se izraža že v njegovem naslovu in v celotni vsebinski zasnovi. V 
njem 

prvič: dajemo poudarek razvoju družbene baze otroškega varstva, ki 
naj bi služila vsem otrokom' določenega okoliša — šole, krajevne skupnosti, 
občine. S tem naj bi se ustvarjali pogoji za nemoten razvoj mlade generacije 
in zmanjševale razlike med otroci, ki izvirajo iz dejstva, da delitev po delu ne 
upošteva večjega števila otrok v družini. Zato je, ko gre za otroka, potrebna 
ustrezna družbena pcmoe, ki najbolj ustreza svojemu namenu takrat, ko z 
ustreznim načinom dosežemo, da jo je deležen otrok neposredno. To v največji 
meri omogoča prav razvita mreža različnih oblik otroškega varstva, prilagojenih 
posameznim starostnim obdobjem otrok (od dojenčka do šolskega otroka) in 
potrebam zaposlene družine; 

drugič : določamo, da bodo za hitrejši razvoj otroškega varstva prispevali 
vsi aktivni prebivalci (ne samo de]avci) in da bodo sredstva iz obveznega pri- 
spevka delavcev obvezno namenjena tudi za otroško varstvo in ne le, če bodo 
ostala po izplačilu otroškega dodatka. Sredstva iz posebnega prispevka za 
otroško varstvo bodo samo dopolnjevala druge vire (proračunska sredstva, 
sredstva izobraževalnih skupnosti in skupnosti socialnega zavarovanja, itd.) iz 
katerih so se že in naj se tudi v bodeče financirajo posamezne naloge s tega 
področja. Prav tako naj bi z nj:'mi aktivirali že vse druge vire (sklade delovnih 
or£anizi2Gij, cr.ebni dohodek), ki razpolagajo' z znatnimi sredstvi. Zato naj bi se 
sredstva iz stalnega prispevka uporabljala kot delež k naložbam za uresničitev 
posameznih nalog v programu otroškega varstva; 

tretjič: predvidevamo, da bodo družbeno-politične skupnosti sprejele 
programe razvoja otroškega varstva, ki naj bi omogočili načrten potek akcij, 
ustrezne prednosti med začrtanimi nalogami in kar največji učinek vloženih 
Sredstev. Doslej takih programov nismo imeli in razvoj je potekal preveč sti- 
hi jno, sredstev pa nismo nalagali dovolj smotrno. 
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Glede na to, da se bo otroško varstvo konkretno uresničevalo tam, kjer 
družina živi, to je v krajevni skupnosti in občini, so najbolj pomembni občinski 
programi razvoja otroškega varstva. V njih bi morali na osnovi analize potreb 
in realnih možnosti, s katerimi razpolaga to področje, predvideti naloge in 
ukrepe, ki jih bo treba podvzeti, da bi izpopolnili in razširili mrežo oblik in 
dejavnosti, ki bodo namenjene .otrokom, S programi bi morali usmeriti tudi 
aktivnost vseh tistih družbenih dejavnikov, ki bodo uresničevali posamezne 
naloge in doseči koordiniran nastop vseh nosilcev financiranja razvoja in 
osnovne dejavnosti ustanov otroškega varstva. 

Prav tako- naj bi se izoblikoval tudi nacionalni program akcij na področju 
otroškega varstva, ki jih bomo podvzemali za to, da hi urejali najbolj pereče 
probleme s tega področja in zmanjševali razlike v življenjskih pogojih otrok, 
ki niso utemeljene v njihovem delu. 

V ta namen naj bi pri republiški skupnosti otroškega varstva združevali 
del sredstev iz prispevkov za dnevno varstvo, ki se bodo sicer zbirala v temelj- 
nih skupnostih; 

četrtič : upoštevamo, da je hitrejši napredek na področju otroškega var- 
stva mogoče doseči samo z osveščeno' in živo aktivnostjo občanov, ki naj s svo- 
jimi odločitvami ustvarijo pogoje za to, da se bodo kar se da hitro razvijale tiste 
oblike in dejavnosti otroškega varstva, ki bodo ustrezale njihovim potrebam in 
možnostim. Prav na takih odločitvah naj bo zgrajena tudi povezanost samo- 
upravnih organov in dosežena enotnost družbene akcije tako v občini, kakor 
tudi na širših področjih in v republiki. To' naj bi dosegli s samoupravnimi skup- 
nostmi otroškega varstva, ki bi združevale vse družbene dejavnike (krajevne 
skupnosti, delovne organizacije, družbene organizacije in druge) in s svojo 
aktivnostjo pripomogle k hitrejšemu in načrtnemu razvoju otroškega varstva 
ter k povečanju in smotrni naložbi sredstev. 

Ta izhodišča zakona so dobila v javni razpravi splošno pritrditev. 
Poleg določb, ki zadevajo ustanovitev skupnosti otroškega varstva in finan- 

ciranje dnevnega varstva, občega predlog zakona tudi ureditev otroškega do- 
datka za družine delavcev. Posamezna vprašanja zakocn takole precizira: 

1. ustanovi se republiška skupncst otroškega varstva, ki predstavlja novo 
samoupravno institucijo. Z njo naj bi ustvarili pogoje, da se otroško varstvo 
uveljavlja samostojno in enakopravno z ostalimi družbenimi dejavnostmi. Skup- 
ščino republiške skupnosti naj bi sestavljali predstavniki vseh temeljnih skup- 
nosti otroškega varstva v SR Sloveniji, zainteresiranih družbenih organizacij, 
Strokovnih služb in društev in predstavniki SR Slovenije, ki bi jih imenovala 
republiška skupščina. 

Republiška skupncst otroškega varstva naj bi usmerjala razvoj mreže otro- 
škega varstva, skrbela za izoblikovanje ustreznih programov, projektov in stan- 
dardov na tem področju, se zavzemala za hitro urejanje najbolj perečih pro- 
blemov otrok in mladine ter povezovala akcije in delovanje vseh družbenih 
dejavnikov na področju republike, kolikor te zadevajo področje družbene skrbi 
za otroke. Prav tako naj bi dajala soglasje k ustanovitvi zavodov, katerih dejav- 
nost bo sofinancirala in tudi določala kriterije sofinanciranja. 

Republiška skupncst naj bi delovala na osnovi statuta, ki bi ga potrdila 
Skupščina SR Slovenije. 

Glede teh določil zakona v javni razpravi niso bili izraženi pomisleki in 
večina udeležencev razprave je podprla ustanovitev te institucije (tudi tisti, ki 
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so se zavzemali za to, da naj v občinah to funkcijo opravljajo izobraževalne 
skupnosti). 

2. V občinah naj bi se ustanovile temeljne skupnosti otroškega varstva, ki 
naj bi opravljale isto družbeno funkcijo in naloge, kot republiška skupnost, a 
za območje ene ali več občin, če se bodo tako odločile občinske skupščine. 

Predlog zakona pa tudi omogoča, da občinske skupščine določijo, da naloge 
skupnosti otroškega varstva opravljajo temeljne izobraževalne skupnosti. V tem 
primeru se sredstva, ki se bodo zbirala s poeebnim prispevkom, stekajo na 
posebnem računu temeljne izobraževalne skupnosti in se uporabljajo po načelih 
tega zakona. Kolikor bi se v občinah odločili za tako rešitev, bo treba dopol- 
niti zakon o izobraževalnih skupnostih in njihove statute, zlasti glede sestava 
samoupravnih organov in odgovornosti do nalog, zaradi katerih bi se pri njih 
zbirala sredstva. 

Za takšno rešitev so se v razpravi zavzemali predstavniki nekaterih občin, 
ZPM Slovenije, zavod za šolstvo SRS in zavod za planiranje SRS, ter jo ute- 
meljevali s tem, da bo iz posebnega in rednega prispevka za otroško varstvo 
priteklo premalo sredstev, da bi se za upravljanje z njimi izplačalo ustanavljati 
pcsebno skupnost; da bo delovanje takega organa predrago in da bd edino z 
združevanjem sredstev v izobraževalnih skupnostih lahko preprečili dvotirnost 
in ohranili enotnost vzgojno-izobraževalnega sistema in procesa. 

V razpravi pa je bilo povedanih tudi precej ugovorov in odklonilnih stališč 
k takšni rešitvi — v skupščinskih odborih, v občinah, v sindikatih, konferenci 
za družbeno aktivnost žena, z utemeljitvijo, da so izobraževalne skupnosti 
komaj začele delovati in bodo njihove osnovne naloge še precej časa terjale vso 
pozornost njihovih samoupravnih organov. Zato bi bile naloge, zaradi katerih 
se uvaja obvezen prispevek otroškega varstva, gotovo zapostavljene in v pre- 
cejšnji meri bi bil zanemarjen tudi socialni vidik, ki je bistven pri urejanju 
otroškega varstva. S tako rešitvijo tudi ne bi dovolj hitro prihajalo do takšnih 
pobud, ki bi zagotovile, da bi s samoprispevkom občanov in s prispevki delov- 
nih organizacij povečali ali celo podvojili sredstva iz rednega prispevka za 
otroško varstvo. 

Nekaj udeležencev razprave se je zavzelo tudi za to, da bi v občinah usta- 
novili sklade otroškega varstva. Tega predloga nismo vključili v zakon, ker 
smo smatrali, da bi s tako rešitvijo celotno problematiko otroškega varstva 
zožili zgolj na razdeljevanje sredstev iz obveznega prispevka in torej samo na 
finančni vidik, s čimer bi zavrli angažiranje širokega kroga občanov, stn>- 
kovnjakov in družbenih dejavnikov, kar ne bi dalo pričakovanih rezultatov v 
razvoju materialne osnove in v oblikovanju sistema otroškega varstva. 

3. Stalni in obvezni prispevek za dnevno varstvo otrok vplačujejo vsi 
aktivni prebivalci cd svojega osebnega dohodka neposredno (obrtniki, odvetniki) 
ali prek delovne organizacije (delavci), za kmete vplačujejo delež za dnevno 
varstvo otrok občinske skupščine iz prispevka, ki ga zberejo od osebnega do- 
hodka kmetijskih proizvajalcev. 

Delavci in z njimi izenačeni občani pa prispevajo tudi za otroški dodatek, 
zato je višina njihovega prispevka znatno višja in naj bi v letu 1968 znašala 
2% (varianta: 1,8%) od bruto osebnega dohodka, medtem ko naj bi tiste sku- 
pine občanov, ki niso vključene v sistem otroškega dodatka (samostojni poklici, 
kmeti jeki proizvajalci) vplačevale po stopnji 0,6 % od svojega osebnega do- 
hodka, da bi se glede obveznosti do dnevnega varstva otrok izenačili z delavci. 
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' Prispevno stopnjo, ki naj bi jo vplačevali delavci in z njimi izenačeni 
občani, naj bi s posebnim, zakonom določila Skupščina SR Slovenije. Za ostale 
skupine občanov pa naj bi prispevno stopnjo oziroma del dohodka, ki se nameni 
za otroško varstvo, določale občinske skupščine. 

Sredstva iz obveznega prispevka, namenjena za financiranje otroškega do- 
datka, naj bi se zbirala pri republiški skupnosti otroškega varstva, sredstva za 
dnevno varstvo otrok pa pri temeljnih skupnostih. Del sredstev za dnevno var- 
stvo naj bi se združevalo pri republiški skupnosti, toda na osnovi potrjenega 
programa akcij, ki jih bo le-ta sofinancirala. Takšen predlog naj bi republiška 
skupnost otroškega varstva predložila vsako leto Skupščini SRS, ki bi glede na 
to določila, kako se bodo sredstva iz obveznega prispevka delavcev delila med 
temeljne in republiško skupnost. 

Glede prispevne stopnje, ki jo bodo v letu 1968 vplačevali delavci pred- 
videvamo, da naj bi znašala 2'D/o od bruto osebnega dohodka. Od sredstev, ki 
bodo v letu 1968 zbrana s predlagano prispevno stopnjo od delavcev, jih bo 
80 % potrebnih za izplačilo otroškega dodatka in naj bi se stekala na poseben 
račun republiške skupnosti otroškega varstva. Preostalih 20 % zbranih sredstev, 
namenjenih dnevnemu varstvu, naj bi se delilo v razmerju 80 : 20 med temeljne 
in republiško skupnost otroškega varstva. 

Do takega predloga glede stopnje smo prišli na tejle osnovi: 
V letu 1967 je za otroški dodatek v veljavi 1,8 °/o stopnja. Vendar pla- 

čujejo delovne organizacije od 30. junija 1967 dalje tudi posebni prispevek v 
višini 0,40% od bruto osebnih dohodkov za kritje primanjkljaja v višini 1,7 mi- 
lijarde S din iz leta 1966. Tako v letošnjem letu dejansko vplačujejo delovne 
organizacije za otroški dodatek po 2-odstotni prispevni stopnji. Od izračuna 
osnove za prispevek, ki bo po ooeni republiškega zavoda za gospodarsko pla- 
niranje SRS znašala v letu 1968 9 milijard novih dinarjev — bi znašali dohodki 
iz tega vira za otroško varstvo v letu 1968 pri 2®/» stopnji 180 milijonov novih 
din. Ce k tem sredstvom prištejemo še prispevek iz invalidskega in pokojnin- 
skega in zavarovanja za otroške dodatke upokojencev, ki znaša letno ca. 
15 000 000 N din, bi znašali dohodki v letu 1968 skupno 195 000 000 N din. Po 
odbitku sredstev, ki bi se iz tega vira predvidoma uporabila za otroški dodatek 
(150 000 000 N din), bi ostalo za naložbe v dnevno varstvo otrok v letu 1968 
pri predvideni 2 "/» stopnji okoli 45 000 000 N din. 

Ta sredstva bi se lahko povečala še za okoli 3 milijone N din, kolikor naj 
bi se zbralo iz prispevka tistih občanov, ki bi prispevali samo za dnevno varstvo 
otrok. 

Vsi udeleženci razprave so se zavzemali za 2 "/o prispevno stopnjo od oseb- 
nega dohodka delavcev in z njimi izenačenih občanov. 

Med stalne vire za financiranje dnevnega varstva predlog zakona uvršča 
tudi prispevek iz občinskih in republiškega proračuna, ki naj bi ga vsako leto 
določile skupščine družbeno-političnih skupnosti. 

Izobraževalne skupnosti, skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev ozi- 
roma kmetov in drugi družbeni skladi naj bi tako kot doslej zagotavljali sred- 
stva ža financiranje nalog, ki so jim naložene v zvezi z družbeno skrbjo- za 
otroke. 

4. Predlog zakona ustanavlja tuđi tako zvane fakultativne vire — prispevki 
delovnih organizacij in občanov, ki naj bi dopolnjevali sredstva iz obveznega 
prispevka za otroško varstvo in omogočali hitrejše Urejanje nalog in izvajanje 
programa otroškega varstva. Tudi ti viri lahko postanejo obvezni, če jih in ko 
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jih s svojimi odločitvami uzakonijo delavski sveti in občani. V kolikšni meri 
bodo v praksi uporabljene te možnosti, je zlasti odvisno od aktivnosti skupnosti 
otroškega varstva in od tega ali b-odo izdelani programi otroškega varstva in 
koliko bo prepričljiva njihova argumentacija. 

5. Otroško varstvo, na katerega se nanašajo določbe iz predloga zakona, 
obsega oblike organiziranega varstva dojenčkov, predšolskih in šolskih otrok 
(dnevno varstvo). V SRS imamo 515 000 otrok, ki se šolajo in tistih, ki so stari 
od 0—7 let. Udeleženci razprave so se zavzemali za to, da naj se sredstva, ki 
jih bomo zbrali za dnevno varstvo, veaj v prvih letih namenjajo pretežno za 
naložbe za razširitev mreže varstveno-vzgojnih ustanov, za razširitev materialne 
osnove šole, da bi lahko prevzela širše družbene funkcije in za ureditev pre- 
hrane otrok, da bi na ta način v čim krajšem času zagotovili čimvečjemu številu 
otrok bolj urejene pogoje za njihov razvoj. Taka odločitev je zasnovana prav 
na nerazvitosti tistih oblik, ki bi vsakodnevno pomagale družinam zaposlenih 
staršev pri varstvu in vzgoji ter prehrani otrok. 

Za vzgojno-varstvene zavode, ki sprejemajo predšolske otroke, je značilna 
počasna rast — leta 1953 smo imeli 159 ustanov s 7348 oskrbovanci (I—100) — 
leta 1966 pa 244 ustanov (I—153) s 16 325 oskrbovanci. 

Varstvo šolskih otrok še vedno ostaja kot neka posebna oblika pomoči šole 
tistimi otrokom, ki so socialno ah vzgojno ogroženi, ne pa kot sestavni del funk- 
cije šole, čeprav tudi na tem področju vendarle opažamo napredek, saj smo 
začetkom šolskega leta 1964/65 imeli urejeno varstvo otrok pri 36 šolah s 1851 
varovanci, v celem šolskem letu 1965/66 pa pri 54 šolah s 3661 otroki. Vendar 
je v varstvo zajetih le 1,5% od vseh učencev. 

Tudi za dopolnilno prehrano šolskega otroka je slabo poskrbljeno. Dočim 
je leta 1959 prejemalo šolsko malico 83% otrok osnovnih šol, jo je v letu 1966 
prejemalo le 74'% otrok. 

Glede na to, da se bo dnevno varstvo izvajalo predvsem v osnovnih šolah 
in varstveno-vzgojnih ustanovah, bi le-te morale imeti prednost pri koriščenju 
namenskih sredstev. Pri tem pa bi seveda morah upoštevati, da se potrebe 
otrok in družin vendarle različno kažejo na posameznih območjih (mesta, indu- 
strijski kraji, podeželje), zato oblik otroškega varstva ni mogoče povsem uni- 
ficirati, 6e naj odražajo potrebe svojega območja. Zato je glede tega pustiti 
temeljnim skupnostim otroškega varstva čim večjo> iniciativo, da bi skupaj 
s krajevnimi skupnostmi, šolami, strokovnimi službami in drugimi družbenimi 
dejavniki izbrale najustrežnejši način za urejanje perečih problemov otrok in 
najprimernejše oblike otroškega varstva. Pri tem se bodo ponekod prav gotovo 
odločili, da najprej predvsem izgrajujejo mrežo oblik, drugod pa bodo tudi že 
sofinancirali osnovne dejavnosti obstoječih ustanov in oblik, da bi jih na ta 
način naredili sploh dostopne tistim otrokom, ki so organiziranega varstva naj- 
bolj potrebni. Prav zaradi tega v predlogu zakona nismo mogli bolj določano 
izoblikovati kriterijev o porabi namenskih sredstev. Ti se bodo gradili v vsaki 
temeljni skupnosti in bodo morah ustrezati specifičnim pogojem njihovega 
okolja. Uspešnost politike na tem področju pa bo odvisna od odgovornosti in 
povezanosti samoupravnih organov ter učinkovitosti strokovnih služb. 

6. Predlog zakona ureja tudi sistem otroškega dodatka za otroke delavskih 
družin. 

V razpravi je bilo večkrat zastavljeno vprašanje, zakaj ne razširjamo pra- 
vice do otroškega dodatka tudi na otroke kmetijskih proizvajalcev. Prevladalo 
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pa je mišljenje, da kmetijski proizvajalci zaenkrat ne bi zmogli večje obre- 
menitve svojega dohodka, do katere bi nujno prišlo, os bi morali vplačevati 
prispevek za otroški dodatek, da bi tako na osnovi vzajemnosti in solidarnosti 
zagotavljali to pravico. Zato se sistem otroškega dodatka v predlogu zakona 
ne razširja na kmetijske proizvajalce. 

Glede sistema otroškega dodatka kot ene izmed oblik otroškega varstva, 
v predlogu zakona ni predvideno veliko sprememb. Pri zasnovi tega poglavja 
zakona smo upoštevali predloge, ki so bili dani v javni razpravi in hotenje, da 
se v kar največji možni meri že zagotovijo sredstva za razvoj otroškega var- 
stva. Zato predlagamo le, da bi se dosedanje degresivno znižanje zneska otro- 
škega dodatka glede na' število otrok odpravilo in da bi se določil enak znesek 
za vsakega otroka. Razen tega predvidevamo, da naj bi se ustrezno valoriziral 
cenzus za uveljavitev pravice do otroškega dodatka, da bi na ta način obdržali 
sedanji nivo otrok, ki prejemajo otroški dodatek. To sta najbolj bistveni spre- 
membi v predloženem sistemu otroškega dodatka, od sedaj veljavnih določil 
glede otroškega dodatka. 

Predlog zakona glede višine otroškega, dodatka in cenzusa postavlja le na- 
čela in predvideva, da jih bo Skupščina SRS konkretno določala s posebnimi 
predpisom, njihovo višino, ki bo veljala v letu 1968 pa že določa predlog zakona 
V prehodnih določbah z namenom, da bi za prihodnje leto poenostavili postopek 
in zagotovili redno izplačevanje otroškega dodatka. 

Po predlogu zakona naj bi višina otroškega dodatka znašala 50 novih din 
na otroka; cenzus pa naj bi se določil v višini 550 N din na družinskega člana, 
pri čemer se upoštevajo vsi dohodki. V razpravi so bili dani razni predlogi, od 
katerih so se eni zavzemali za znižanje višine dodatka in za poostritev cenzusa, 
da bi ostalo več sredstev za dnevno varstvo otrok; drugi pa zopet za povečanje 
dodatka in za omilitev cenzusa. Tcda, ko smo preuderjali določitev višine otro- 
škega dodatka in cenzusa, smo morali upoštevati realno možno prispevno stop- 
njo in nujnost, da se del sredstev nameni za razvoj osnove otroškega varstva. 

Višina otroškega dodatka je za 250 S din nižja od sedaj veljavnega polnega 
zneska otroškega dodatka, ki se izplačuje za prvega otroka, če seveda družina 
izpolnjuje pogoje. Cenzus je bil nasproti letošnjemu letu večji za 10%>. S tem 
bi se približali porastu osebnega dohodka in predvidoma obdržali sedanje šte- 
vilo otrok, ki bodo prejemali otroški dodatek. Vendar slednjega ne bi mogli 
zanesljivo dokazati, ker nimamo na razpolago kazalcev, iz katerih bi lahko ugo- 
tavljali, kako se je v letošnjem letu gibal dohodek v družinskih skupnostih, 
glede na to, da je osebni dohodek v nekaterih delovnih organizacijah pcrastel, 
v nekaterih pa nazadoval. Glede na to se nakazuje možnost, da se bo pri. takem 
cenzusu število nekoliko povečalo. Zato je potrebno-, da pri izločitvi sredstev 
iz prispevka delavcev za otroški dodatek računamo na večjo rezervo, ki naj bi 
zagotovila, da se pokrijejo izdatki s tako zastavljenim cenzusom. 

Za izračun izdatkov za otroške dodatke moramo vzeti v poštev število- otrok 
(okoli 245 000), ki ga bodo prejemali in višino otroškega dodatka (50,00 N din). 
Na tej osnovi ugotovimo, da bomo rabili za izplačilo najmanj 147 000 000 N din. 
K temu moramo prišteti še stroške za urejanje in izplačevanje tega dodatka 
(leta 1968 predvideni v višini 2,5 milijona N din). Tako bi morali povečati zne- 
sek na 155 000 000 N din, da bi poleg že predvidenih stroškov v njem imeli 
ustrezno garancijo za eventualno kritje večjih izdatkov, ki bi nastali z valo- 
rizacijo cenzusa. 

28* 
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Iz tega prikaza torej sledi, da nimamo realnih možnosti za povečanje višine 
otroškega dodatka. Iz priloge se vidi, koliko sredstev bi rabili za ustrezno korek- 
cijo višine otroškega dodatka med 5000 in 6000 din. 

Otroški dodatek gre po predlogu zakona praviloma otrokom do dopol- 
njenega 15. leta starosti, podaljša pa se le v primeru rednega šolanja, vendar 
največ do dopolnjenega 25. leta starosti in s prekinitvijo šolanja pravica trajno 
ne usahne, pač pa se lahko aktivira, ko otrok nadaljuje s šolanjem. Na zahtevo 
večine udeležencev smo starostno dobo skrajšali na dopolnjeno 25. od pred- 
videnega 26. leta starosti. 

Glede pridobivanja pravice do otroškega dodatka je predviden enoten de- 
lovni staž za vse kategorije zaposlenih, in sicer 6 mesecev. To ustreza sedanjim 
razmeram glede na vse večjo ustaljenost v zaposlitvi. Do sedaj je bilo to ostreje 
(1 leto) urejeno za nekvalificirane in polkvalificirane delavce. Tako kot doslej 
se še nadalje upošteva poseben socialni položaj samohranilcev, ki pridobe pra- 
vico do dodatka z dnevom zaposlitve. 

Pravica do otroškega dodatka bi v letu 1968 šla upravičencu, če dohodek 
na člana gospodinjstva upravičenca ne presega 550 N din mesečno od osebnega 
dohodka na -temelju delovnega razmerja, in od drugih dohodkov izvzemši od 
kmetijstva in od samostojnih dejavnosti, 100 N din letno od dohodkov iz kme- 
tijske dejavnosti ter 100 N din od dohodkov obrti in samostojnih poklicev. Ker 
gre otroški dodatek upravičencem-delavcem, je le prva osnova samostojno 
merodajna za pridobitev pravice in se s to osnovo preračunata obe ostali osnovi 
v ustreznem razmerju za primer, da ima upravičenec dohodke tudi od ostalih 
dejavnosti1. 

To preračunavanje se vrši z ustreznim količnikom, kar vsekakor posno- 
stavlja dosedanji sistem. Pri določitvi količnika je vzeti v poštev, da je dohodek 
iz kmetijske dejavnosti čisti (katastrski) dohodek; isto velja tudi za dohodke iz 
obrtnih in drugih samostojnih dejavnosti. V zakonu navedeno razmerje 550 : 
: 100 : 100, tedaj 5,5 :1 :1 je upoštevano po dosedanjih izkušnjah glede med- 
sebojnega razmerja ter dohodkov, kakor uvajajo to nekateri že uveljavljeni 
zakoni (kadrovske podpore, varstveni dodatek). 

Glede odločanja o pravici do otroškega dodatka je bilo nekaj upoštevanja 
vrednih predlogov. Ali naj o tem še naprej odločajo organi socialnega zava- 
rovanja ah pa upravni organi občinskih skupščin. Predlog prepušča to vpra- 
šanje v temeljito proučitev republiški skupnosti otroškega varstva in v odlo- 
čitev Skupščini SR Slovenije ter le za leto 1968 daje to v pristojnost organov 
socialnega zavarovanja. 

Po določbi 7. člena splošnega zakona mora republiški zakon določiti kolik- 
šen del sredstev za otroški dodatek se vlaga v rezervo. Glede tega je v predlogu 
zakona predvideno', da se 1 % sredstev nalaga v rezervo vse dotlej, ko sredstva 
dosežejo 8%. To predstavlja približno enomesečna sredstva za izplačilo otro- 
škega dodatka, kar je vsekakor utemeljeno, ker morajo sredstva sklada zago- 
toviti izplačevanje dodatka po pravnomočnih odločbah. 

7. V prehodnih in končnih določbah predlog zakona za leto 1968 določa 
tudi višino otroškega dodatka in višino cenzusa ter kritje za določitev cenzusa, 
ki jih bo po njegovi zasnovi sioer Skupščina SRS urejala vsako leto s posebnim 
zakonom. 

V predlogu zakona se pooblašča republiški sekretariat za zdravstvo in so- 
cialno varstvo, da izda navodila glede potrebnih dokazil za uveljavljanje pravice 
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do otroškega dodatka, ker gre tu za pomembno vprašanje sprostitve oziroma 
poenostavitve upravnega postopka. 

Prav tako zakon določa, da sredstva sedanjega republiškega sklada za otro- 
ški dodatek, kolikor bi poslovno leto zaključil s pribitkomi, postanejo sredstva 
za financiranje po določbah tega zakona in se prenesejo na republiško skupnost 
otroškega varstva. Prav tako republiška skupnost prevzame vse eventualne 
obveze sedanjega republiškega sklada za otroški dodatek. 

V predlogu zakona se predvideva, da bi zakon začel veljati s 1. janu- 
arjem 1968. 

AMANDMAJI PREDLAGATELJA 

5. člen: se spremeni tako-, da se glasi: 
»Prispevek za varstvo otrok pripadnikov samostojnih poklicev, ki so za- 

varovani po posebnih pogodbah o socialnem zavarovanju in prejemajo otroški 
dodatek, plačujejo zavarovanci sami.« 

6. člen: se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevek za dnevno1 varstvo otrok prispevajo kmetje in pripadniki sa- 

mostojnih poklicev, ki so zavarovani po posebnih pogodbah o socialnem zava- 
rovanju in ne prejemajo otroškega dodatka.« 

10. člen : se črta. 
11. člen : se spremeni tako, da se glasd: 
»Prispevek za dnevno varstvo otrok kmetov in pripadnikov samostojnih 

poklicev, ki so zavarovani po posebnih pogodbah o socialnem zavarovanju, ki 
ne prejemajo otroškega dodatka, plačujejo občine iz sredstev, ki jih zberejo 
s prispevki iz osebnega dohodka od njihove dejavnosti. 

Višino sredstev iz prejšnjega odstavka določijo občinske skupščine.-« 

MNENJE 

p rosvetno-kulturnega zbora 

Prcsvetno-kulturni zbor Skupščine SR Slovenije je na 39. seji dne 13. de- 
cembra 1967 obravnaval predlog zakona o skupnostih otroškega varstva in o 
financiranju nekaterih oblik otroškega varstva. O tem je na podlagi 160. člena 
ustave SR Slovenije in 5. člena začasnega poslovnika prosvetno-kulturnega 
zbora Skupščine SR Slovenije sprejel naslednje 

mnenje : 

Družbeno-gcspodarski razvoj in z njim povezano intenzivno zaposlovanje 
staršev nalaga družbeni skupnosti večjo skrb in skladen psihofizičen razvoj 
mladih generacij in zahteva vse Večjo družbeno pomoč družinam pri vzgoji in 
varstvu njihovih otrok; zato so težnje, da se financiranje nekaterih najvažnejših 
oblik otroškega varstva zaradi njihove družbene pomembnosti uredi z zakonom, 
povsem upravičene; 

Z viri sredstev za financiranje otroškega varstva in z upravljanjem s temi 
sredstvi na osnovi samoupravnih načel so nakazane osnovne težnje družbe za 
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razvoj otroškega varstva v prihodnje in za urejenost tega doslej dokaj zapo- 
stavljenega področja družbene dejavnosti. 

V predloženem zakonu so v glavnem upoštevani predlogi in pripombe, ki 
jih je k osnutku in k predlogu zakona dala skupina poslancev na obravnavah 
dne 26. oktobra in 4. decembra 1967. 

Zakonski predlog dovolj natančno urejuje sodelovanje skupnosti otroškega 
varstva in temeljnih izobraževalnih skupnosti pri sprejemanju programov o 
razvoju otroškega varstva in pri uresničevanju posameznih nalog na tem pod- 
ročju. Družbeno-politične skupnosti pa bi morale v okviru svojih razvojnih 
programov povezovati in usklajevati prizadevanja širokega kroga družbenih 
dejavnikov, ki jim je zaupana skrb za varstvo otrok. 

Občinske skupščine naj bi vplivale, da bi posamezne, predvsem manjše 
skupnosti otroškega varstva izdelale skupne dolgoročne programe razvoja, s 
čimer bi lahko učinkoviteje uporabile združena sredstva. Odločile naj bi se 
predvsem za takšno obliko družbene skrbi, ki je najbolj potrebna otrokom na 
določenem območju. 

V načelu naj bi šel občinskim skupnostim otroškega varstva večji odstotek 
sredstev za dnevno varstvo otrok, ker le-te neposredno izvršujejo naloge otro- 
škega varstva; zato bo vsako leto potrebno temeljito pretehtati delovni načrt 
republiške skupnosti otroškega varstva in šele nato določiti ustrezno delitveno 
razmerje. 

Zakon naj zadolži občine, da tudi v prihodnje zagotove dosedanji obseg 
sredstev za administrativne stroške pri skupnostih otroškega varstva, sicer bodo 
pri financiranju tega dela v samem začetku nastopile težave. V prid dejavnosti 
tudi bo, če bo administrativno delo skupnosti ločeno od občinske uprave. 

V celoti je treba podpreti predlog, da bi družbeno-politične skupnosti kot 
tudi delovne organizacije vlagale v sklade otroškega varstva še naprej sredstva 
v taki višini, kot so jih doslej namenjale za te potrebe. Ustrezni republiški 
organi naj bi tudi proučili možnosti, da bi dajatve delovnih organizacij za 
Skopje, ki po letu 1970 prenehajo, usmerili v sklade za otroško varstvo. 

Dejavnost vzgojno-varstvenih zavodov, ki jim je sedaj v največ! meri za- 
upana skrb za. dnevno varstvo otrok, še vedno ni urejena z zakonskim pred- 
pisom. Ko bo ustvarjena solidna materialna osnova za delo teh ustanov, bo 
potrebno razmisliti o izdelavi ustreznega normativnega akta. Ob tem naj bi 
poleg organizacijskih vprašanj opredelili tudi status vzgojno-varstvenih za- 
vodov in se ob kritični analizi vsebine njihove dejavnosti dogovorili za mini- 
malni program dela teh institucij. 

Pred dokončnim sprejetjem zakona bo potrebno predloženo besedilo še 
stilistično in slovnično izčistiti in izboljšati. 

Št.: 402-104/67 
Ljubljana, 13. 12. 1967 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. 12. 1967 obravnavala predlog zakona o skupnosti otroškega varstva in o 
financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 
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V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je pravno urejanje vprašanj 
družbenega varstva otrok v zakonodajni pristojnosti republike. Federacija je 
na tem področju sprejela le splošni zakon o financiranju nekaterih oblik druž- 
benega varstva otrok (Ur. 1. SFRJ, št. 23/67), katerega načela morajo biti. v 
republiškem zakonu upoštevana. Komisija je bila mnenja, da predlagani zakon, 
ki sicer specifično in samostojno ureja ta vprašanja za območje SR Slovenije, 
ustreza navedenemu razmerju med zveznim splošnim in republiškim zakonom 
ter v tej zvezi ni imela načelnih pripomb. 

Komisija je predlagani zakon obravnavala hkrati z amandmaji, ki so bih 
k posameznimi določbam zakonskega predloga sprejeti na skupni seji začasnega 
odbora za varstvo otrok ter odbora za proučevanje zakonskih in drugih pred- 
logov socialno-zdravstvenega zbora dne 8. 12. 1967 in na seji odbora za zdravstvo 
in socialno politiko republiškega zbora dne 6. 12. 1967. Ker je predstavnik 
izvršnega sveta vse te amandmaje srprejel, jih je komisija obravnavala kot 
sestavni del besedila zakonskega predloga. 

V podrobni obravnavi je komisija predlagala spremembe oziroma dopol- 
nitve k naslednjim določbam zakonskega predloga: 

K 4. č 1 e n u : besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka se preuredi 
tako, da se glasi: 

»Prispevek za otroško varstvo plačujejo: 
—• za delavce delovne in druge organizacije ter državni organi iz sredstev, 

namenjenih za osebne dohodke; 
— za upokojence in delovne invalide sklad invalidskega in pokojninskega 

zavarovanja, pri katerem ti uveljavljajo pokojnino oziroma invalidske pravice; 
— zasebni delodajalci za delavce, ki so pri njih zaposleni.-« 
Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi preciznosti be- 

sedila, iz katerega naj bo razvidno, kdo je zavezanec za plačevanje prispevka 
za otroško varstvo. Prvotna formulacija z izrazi »prispevek za varstvo otrok 
delavcev..»prispevek za varstvo otrok upokojencev...«, bi utegnila po- 
vzročati nejasnost oziroma domnevo, da gre morda za razliko od »prispevka 
za otroško varstvo«, v katerem se govori v prvem odstavku tega člena, v teh 
primerih za nadaljnje posamezne vrste prispevkov glede na različne kategorije 
zavezancev. 

K 11. členu: v začetku drugega odstavka se besedilo »Del prispevka-« 
nadomesti z besedilom »Višino sredstev«. 

Iz prvega odstavka izhaja, da občine plačujejo prispevek za dnevno varstvo 
kmečkih otrok iz sredstev, ki jih zberejo s prispevki iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti. V drugem odstavku gre tedaj smiselno lahko le za do- 
ločitev višine sredstev, ki jih občinska skupščina nameni za dnevno varstvo 
iz mase sredstev, ki se zbirajo s prispevki iz osebnega dohodka od kmetijske 
dejavnosti. 

K 24. č 1 e n u : za besedilom pete alinee se vstavi nova šesta alinea z 
besedilom: 

»— sprejema osnove za sklepanje pogodb;« 
Iz besedila tretje alinee 25. člena izhaja, da izvršni odbor med drugim 

pripravi tudi predlog osnov za sklepanje pogodb, nikjer pa ni določbe o tem', 
kdo sprejema to osnovo za sklepanje pogodb. Ker iz drugih določb 25. člena 
izhaja, da sicer pogodbe neposredno sklepa izvršni odbor, naj bi osnove za 
sklepanje pogodb sprejemala skupščina skupnosti otroškega varstva. 
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K 26. členu: v peti vrsti drugega odstavka se črtata besedi »merila in«. 
Merila za delitev sredstev za otroško varstvo sprejema po peti aline 24. Čl. 

skupščina skupnosti otroškega varstva, po 26. členu pa se ta merila določijo 
v statutu. Glede na to protislovje je bilo sporazumno s predstavnikom izvršnega 
sveta predlagano, da se tozadevna določba v 26. členu črta, ostane pa v 24. členu, 
ker bo določanje in eventualno spreminjanje meril za delitev sredstev v skup- 
ščini skupnosti otroškega varstva prožnejše. 

K 27. členu: v tretji do peti vrsti se- besedilo »razen če niso določene 
posamezne naloge s tem zakonom dane v pristojnost zavoda za socialno zava- 
rovanje« spremeni tako, da se glasi: 

»kolikor s tem zakonom ni drugače določeno (59. in 70. člen)«. 
Prvotno besedilo te določbe povsem ne ustreza ostalim določbam zakonskega 

predloga glede nekaterih organov oziroma organizacij, ki tudi lahko nastopijo 
v strokovnem oeiroma upravnem poslovanju v zvezi z nalogami skupnosti otro- 
škega varstva. Tako bo npr. po določbi 59. člena o pravici do otroškega do- 
datka odločal organ, katerega bo na predlog republiške skupnosti otroškega 
varstva določila Skupščina SR Slovenije; dokler pa ta organ ne bo določen, 
odločajo o pravici do otroškega dodatka komunalni in republiški zavod za so- 
cialno zavarovanje (70. člen). 

K 29. členu: v drugi alinei se beseda »program« spremeni tako, da se 
glasi »programom«. 

Na vprašanje, kakšen program je mišljen v tej določbi, je predstavnik 
izvršnega sveta pojasnil, da ne gre za en sam program, temveč za programe, 
ki jih po 24. členu zakonskega predloga sprejema skupščina skupnosti otroškega 
varstva (letni in večletni program financiranja dejavnosti otroškega varstva in 
razvoja materialne baze otroškega varstva), zaradi čssar je potrebno navedeno 
določbo spremeniti tako, da obeeže vse navedene programe. 

K 35. členu: v prvi vrsti prvega odstavka se besedilo »po 33. členu« 
nadomesti z besedilom »po prejšnjem členu«. 

Pri citiranju navedenega člena v prvotnem besedilu gre očitno za pomoto, 
ki se z amandmajem popravlja. 

K 38. č 1 e n u : v prvi vrsti se beseda »čakalne« nadomesti z besedo »pre- 
hodne«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. Po mneju komisije glede na smisel 
te določbe bolj ustreza izraz, ki se predlaga z amandmajem. 

K 41. členu: v besedilu 7. točke se beseda »predvidena« nadomesti z 
besedo »dogovorjena«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 42. č 1 e n u : začetek besedila iz prvega odstavka se spremeni tako, da 

se glasi: 
»Tuji državljani jso upravičeni do otroškega dodatka po tem zakonu, če 

so na območju SR Slovenije:«. 
V zadnji vrsti druge alinee prvega odstavka se beseda »predvidena« na- 

domesti z besedo »-dogovorjena«. 
Z dopolnitvijo »po temi zakonu« je precizirano, da tujim državljanom pri- 

pada pravica do otroškega dodatka ob pogojih, ki jih zakon sicer predpisuje 
za naše državljane. Ker se z zakonom urejajo vprašanja otroškega varstva 
oziroma otroškega dodatka le za SR Slovenijo, ne bi mogla določba tega člena 
urejati vprašanja za območje vse Jugoslavije, čeprav bo glede na načela, ki so 
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postavljena v zveznem splošnem zakonu, to vprašanje urejeno prav gotovo 
enako v vseh republikah. 

Sprememba v drugi alinei je redakcijskega značaja, poleg tega pa postane 
določba s tem tudi povsem identična z enako določbo zveznega splošnega zakona. 

K 47. č 1 e n u : besedilu drugega odstavka se doda še nov drugi stavek 
z besedilom: 

»Izjemoma pravica do otroškega dodatka ne preneha, če otrok po sklenitvi 
zakonske zveze ostane še naprej v družinski skupnosti s svojimi starši in ga ti 
preživljajo glede na to, ker se otrokov zakonec nahaja na odslužitvi obveznega 
vojaškega roka, ker se redno šola, ali ker je trajno nezmožen za delo in zato 
ne more preživljati drugega zakonca.« 

Komisija je bila mnenja, da zgolj sklenitev zakonske zveze brez sočasne 
spremembe materialnih pogojev, ki sicer vplivajo na pravico do otroškega do- 
datka, ne bi smela brez izjeme povzročiti prenehanja pravice do otroškega 
dodatka. Precej je namreč primerov, zlasti pri študentih, ki se poročijo pred 
25. letom (do katerega jim sicer gre pravica do otroškega dodatka po 45. členu 
zakonskega predloga), ko se s poroko dejansko materialni položaj prav nič 
ne spremeni. Zato je komisija predlagala dopolnitev določbe drugega odstavka 
v tem smislu, da se izjemoma ohrani pravica do otroškega dodatka vsaj v 
primerih, ko otrok po sklenitvi zakonske zveze še nadalje ostane v družinski 
skupnosti s svojimi starši in ga ti še nadalje preživljajo, ker se ne more pre- 
življati sam niti ga iz določenih objektivnih razlogov še ne more preživljati 
drugi zakonec. 

K 51. členu: V tretji vrsti četrtega odstavka se besedi »so rabili« na- 
domestita z besedilom »so bili podlaga«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je potrebna zaradi večje jasnosti 
ter enotne rabe ustreznih izrazov. V tej določbi gre za dohodke, ki so bili 
konkretna podlaga za odmero prispevka oziroma davka ter niso nedoločno le 
»rabili« za odmero. Izraz »podlaga za odmero prispevka« se pravilno uporablja 
že v predhodnem odstavku istega člena ter ga je že zato potrebno uporabiti 
tudi v četrtem odstavku. 

K 52. členu: začetek besedila se spremeni tako, da se glasi: 
»Spremembe v celotnih dohodkih gospodinjstva ...« 
Sprememba- je redakcijskega značaja. 
K 65. č 1 e n u : Črta se besedilo zadnjega odstavka. 
Kazenska odgovornost in kazniva dejanja so določena že v kazenskem za- 

koniku, na katerega se sicer določba zadnjega odstavka 65. člena tudi sklicuje. 
Zato ni potrebno niti primerno, da se to vprašanje ureja tudi v predlaganem 
zakonu. 

V tej zvezi se tudi iz naslova 10. točke V. poglavja (nad 64. členom) črtata 
besedi »in kazenska«. 

V naslovu 11. točke V. poglavja (nad 66. členom) se beseda »dodatka« na- 
domesti z besedo »varstva«, s čimer se popravlja očitna napaka v besedilu. 

K 77. členu: Ee;edilo določbe se spremeni tako, da se g le si: 
»Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 

rablja pa se od 1. januarja 1968.«. 
Sprememba je potrebna zaradi skladnosti z določbami 215. in 216. člena 

ustave SR Slovenije o objavi in veljavnosti predpisov ter iz razloga, da se 
zagotovi izvajanje zakona od 1. januarja 1968 dalje, če zakon do tega roka 
morebiti še ne bi bil objavljen. 
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Predstavnik izvršnega sveta ss je s predlaganimi spremembami in do- 
polnitvami strinjal, pridržal pa si je izjavo o predlagani dopolnitvi k drugemu 
odstavku 47. člena zakonskega predloga. 

Zakonodaj no-pravna komisija Skupščine SR Slovenije rosni, da je predlog 
zakona, s predlaganimi spremembami in dopolnitvami, v skladu z ustavo in s 
pravnim sistemom. 

3t.: 402-104/67 
Ljubljana, 16. 12. 1967 

Odbor za zdravstvo in socialno politiko republiškega zbora je na seji dne 
6. decembra 1967 obravnaval predlog zakona o skupnostih otroškega varstva in 
o financiranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, ki ga je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da je predlog republiškega zakona 
zasnovan širše od zveznega splošnega zakona. Bolj namreč poudarja razvoj druž- 
bene osnove otroškega varstva, ki naj bi služila vsem otrokom določenega 
območja — šole, krajevne skupnosti, občine. S tem naj bi se ustvarjali pogoji 
za nemoten razvoj mlade generacije, za kar je seveda potrebna ustrezna druž- 
bena pomoč. 

Odbor se je povsem strinjal, da bodo za hitrejši razvoj otroškega varstva 
prispevali vsi aktivni prebivalci (ne samo delavci) in da bodo sredstva iz ob- 
veznega prispevka delavcev obvezno namenjena tudi za otroško varstvo in ne 
le, če bodo ostala po izplačilu otroškega dodatka. 

S sprejemom tega zakona bodo družbeno-politične skupnosti sprejele pro- 
grame otroškega varstva, ki naj bi omogočili njegov načrten razvoj in kar naj- 
večji učinek vloženih sredstev. Te določbe zakonskega predloga so — po mnenju 
odbora — toliko bolj pomembne, ker doslej takih programov nismo imeli in 
se je zato otroško varstvo razvijalo stihijsko. Najbolj pomembni so občinski 
programi razvoja otroškega varstva, saj se bo namreč to varstvo uresničevalo 
tam, kjer družina živi, to pa je v krajevni skupnosti in občini. 

Hitrejši razvoj otroškega varstva bo mogoče — po mnenju odbora — doseči 
le, če bodo pri tem aktivno sodelovali tudi občani, ki naj s svojimi predlogi 
in odločitvami pripomorejo k temu, da se bodo razvijale predvsem tiste oblike 
in dejavnosti otroškega varstva, ki bodo najbolj ustrezale njihovim potrebam 
in možnostim. Takšno enotnost družbene akcije pa je možno doseči le s sa- 
moupravnimi skupnostmi otroškega varstva za območje občine, za širše ob- 
močje in v republiki. 

Skupnosti otroškega varstva, ki bi združevale krajevne skupnosti, delovne 
organizacije, družbene organizacije in druge, bodo — kar je bilo še posebej 
poudarjeno — s svojo dejavnostjo pripomogle k hitrejšemu in načrtnemu raz- 
voju otroškega varstva ter k povečanju in smotrni naložbi sredstev za te na- 
mene. Odbor se je torej strinjal z ustanovitvijo skupnosti, ker je menil, da bi 
skladi otroškega varstva zgolj razdeljevali sredstva iz obveznega prispevka, s 
čimer bi zavrli angažiranje širokega kroga občanov, strokovnjakov in vseh 
drugih delavcev s tega področja, kar seveda ne bi dalo želenih rezultatov v 
razvoju moterialne osnove in oblikovanju sistema otroškega varstva. 

Ko je odbor razpravljal o sistemu otroškega dodatka kot ene od oblik 
otroškega varstva, je ugotovil, da predlog zakona ne predvideva večjih spre- 
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memb. Pozitivno je ocenil odpravo degresivnega znižanja zneska otroškega 
dodatka glede na število otrok in valorizacijo cenzusa za uveljavitev pravice do 
otroškega dodatka, da bi tako obdržali sedanji nivo otrok, ki prejemajo otroški 
dodatek. Pri tem pa je odbor izrazil pomislek, če ne bo novi predvideni cenzus 
še vedno prizadejal matere-samohranilke glede na sedanji in prihodnji porast 
osebnih dohodkov. 

Po navedenih ugotovitvah odbor k predlogu zakona ni imel načelnih 
pripomb. 

V podrobni obravnavi posameznih členov zakonskega predloga je odbor 
predlagal naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 1. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za uresničevanje družbene skrbi za otroke, za upravljanje z družbenimi 

sredstvi za otroško varstvo in za obravnavanje drugih vprašanj s področja otro- 
škega varstva se v skladu s tem zakonom ustanavljajo skupnosti otroškega 
varstva in zagotavljajo viri za financiranje nekaterih oblik otroškega varstva.« 

Sprememba je redakcijskega značaja, saj se izpuščeno besedilo ponavlja 
spet v 18. členu. 

Za 4. člen o m : naj se doda nov 4. a člen, ki se glasi: 
»Za dnevno varstvo otrok prispevajo tudi vojaške osebe v aktivni službi 

jugoslovanske ljudske armade na območju SR Slovenije.« 
Predlog zveznega zakona o otroškem dodatku za otroke vojaških oseb v 

aktivni službi JLA predvideva, da se dnevno varstvo za te otroke predpiše z 
republiškimi predpisi. 

Za 9. č 1 e n o m : naj se doda nov 9. a člen, ki se glasi: 
»Stopnjo prispevka za dnevno varstvo otrok vojaških oseb v aktivni službi 

jugoslovanske ljudske armade na območju SR Slovenije določi Skupščina SR 
Slovenije.« 

Obrazložitev je ista kot za predlog novega 4. a člena. 
K 12. členu: Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Prispevki iz 9. a, 10. in 11. člena tega zakona se stekajo v sklade temeljnih 

skupnosti otroškega varstva.« 
Sprememba je potrebna zaradi novega 9. a člena. 
K 13. členu : Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Plačevanje in obračunavanje prispevkov ter izterjava neplačanih pri- 

spevkov iz 4., 4. a in 5. člena tega zakona se opravlja po predpisih, ki veljajo 
za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje.« 

Sprememba je potrebna zaradi novega 4. a člena. 
K 15. členu : Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinska skupščina lahko odloči, da prevzame in opravlja temeljna iz- 

obraževalna skupnost naloge skupnosti otroškega varstva in da se sredstva...« 
Predlagano spremenjeno besedilo daje za prihodnost možnosti temeljni iz- 

obraževalni skupnosti, da lahko ne samo opravlja, marveč tudi prevzame naloge 
skupnosti otroškega varstva, če bodo to narekovale potrebe in dani pogoji. 

K 29. členu : Besedilo šeste alinee se črta. 
Povsem je razumljivo, da bo skupščina vabila na svoje seje, ko bo raz- 

pravljala o otroškem varstvu, predstavnike temeljne skupnosti otroškega varstva. 
Taka določba ne sodi v zakon. 

K 32. členu: Besedilo tretjega odstavka "se dopolni tako, da se glasi: 
»Dnevno varstvo obsega varstvo dojenčkov, predšolskih in šolskih otrok. 

Uresničuje se v šolah, v zavodih za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem 
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in duševnem razvoju, v vzgojno varstvenih zavodih ter v drugih oblikah otro- 
škega varstva v krajevni skupnosti in v občini.« ; co 

Dopolnitev je potrebna, da ne bi bilo dvomov, da se varstvo otrok ures- 
ničuje tudi v'zavodih za usposabljanje otrok. '■'■Lov 

K 58. členu : Besedilo drugega stavka v drugem odstavku se spremeni 
teko, da se glasi: »Upravičenci, zaposleni pri zasebnikih, uživalci pokojnin in 
invalidnin, osebe, ki služijo vojaški rok, začasno brezposelni in upravičenci po 
posebnih pogodbah, vlože zahtevek za otroški dodatek pri organu, ki ga določi 
Skupščina SR Slovenije.« 

Sprememba je potrebna zaradi določbe 59. člena. 
Odbor je naročil predlagatelju zakonskega predloga, da opravi temeljito 

jezikovno redakcijo celotnega predloga zakona predvsem pa v 3. členu, v 
10. členu (»rabi«), v 14. členu (»po sporazumu med.. .«), v 18. členu (v 4. alinei, 
5., 6., 7. in 8. alinei), kjer se določene stvari ponavljajo, v 27. členu, kjer se 
močno ponavljata besedi »otroškega varstva«, v 44. členu in k njegovemu na- 
slovu (»gre«), v 45. členu (»gre«), v 50. členu (»gre«) in v 51. členu (v 4. odstavku 
»vabili«). 

Predstavnik izvršnega sveta se je z vsemi predloženimi amandmaji strinjal 
kot tudi z opozorilom odbora, da opravi jezikovno redakcijo predloga zakona. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupno 
s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanko 
Slavko Perger. 

Št.: 402-104/67 
Ljubljana, 7. 12. 1967 

Začasni odbor za varstvo otrok ter odbor za proučevanje zakonskih in drugih 
predlogov socialno-zdravstvenega zbora sta na skupni seji dne 8. 12. 1967 raz- 
pravljala o predlogu zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji. Predlog zakona je skupščini 
predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi sta odbora predlog zakona zelo pozitivno ocenila. Re- 
šitve, ki jih rtsimreč prinaša predlog zakona, ustrezajo potrebam terena in izha- 
jajo iz dosedanje prakse. Zakon omogoča širši razmah družbenega varstva 
otrok, kar je se zlasti pomembno v pogojih, ko se pripravljamo na prehod na 
nov delovni čas in je njegova uveljavitev v veliki meri pogojena z rešitvijo 
perečih problemov otroškega varstva. Poudarjeno je bilo, da bo treba v začetku 
posvetiti vso pozornost razvijanju novih kapacitet na področju otroškega var- 
stva, saj so sedanje kapacitete prezasedene, v vzgojno-varstvenih zavodih pa je 
zajet le majhen odstotek otrok. 

Odbora sta posebej poudarila, da bodo dosedanji finanoerji otroškega var- 
stva morali tudi v bodoče sodelovati pri financiranju na tem področju, ter se 
tako vključevati v realizacijo programov, ki jih bodo sprejele družbeno-poli- 
tične skupnosti. S sredstvi iz prispevka za otroško varstvo naj bi bili tako samo 
dopolnjevani dosedanji viri financiranja. 

Odbora sta podprla zamisel, naj bi se v republiki ustanovila skupnost otro- 
škega varstva, v občinah pa naj bi se samostojno* odločali, ali naj se ustanovi 
skupnost otroškega varstva ah pa naloge te skupnosti prevzame temeljna iz- 
obraževalna skupnost. 
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Odbora sta se v celoti strinjala z rešitvami v pogledu otroškega dodatka. 
Pri podrobni obravnavi besedila predloga zakona sta odbora sprejela na- 

slednje amandmaje: 
Za 4. členom se doda nov 4. a člen, ki se glasi: 
»Za dnevno varstvo otrok prispevajo tudi vojaške osebe v aktivni službi 

Jugoslovanske ljudske armade na območju SR Slovenije.« 
Z zveznim zakonom o otroškem dodatku za otroke vojaških oseb v aktivni 

službi JLA je določen sistem otroškega dodatka za to kategorijo oseb, urejanje 
dnevnega varstva za te otroke pa se prepušča republiškim predpisom. Zato je 
treba s tem zakonom določiti tudi obveznosti v pogledu dnevnega varstva 
otrok. 

K 9. členu: V prvem odstavku v prvi vrsti se besedi »-Stopnjo pri- 
spevka« nadomestita z besedama »Stopnje prispevkov«. 

Sprememba je potrebna, ker bodo za otroško varstvo določene različne 
stopnje prispevkov. Uveljavljeni bosta vsaj dve stopnji, od katerih bo ena 
posebej za prispevek, ki ga plačuje sklad invalidsko-pokojninskega zavarovanja. 

— Besedilo drugega odstavka se dopolni tako, da se glasi: 
»Osnova za prispevek je osebni dohodek delavca, ki je podlaga za izračun 

osnove za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje delavcev, oziroma čisti 
mesečni znesek pokojnin po predpisih o invalidskem in pokojninskem zava- 
rovanju, oziroma dohodek, ki je zavarovancem osnova za zavarovanje po poseb- 
nih pogodbah.« 

Dopolnitev je potrebna, da bi se opredelila osnova v pogledu pokojnin. 
Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se glasi: 
»Stopnjo prispevka za dnevno varstvo otrok vojaških oseb v aktivni službi 

Jugoslovanske ljudske armade na območju SR Slovenije določi Skupščina SR 
Slovenije.« 

Dopolnitev je potrebna glede na nov 4. a člen. 
K 15. členu : Besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Občinska skupščina lahko odloči, da prevzame in opravlja temeljna iz- 

obraževalna skupnost naloge skupnosti otroškega varstva in da se sredstva za 
dnevno varstvo otrok zbirajo na posebnem računu temeljne izobraževalne 
skupncsiti.« 

Sprememba je redakcijskega značaja. 
K 18. členu: Besedilo 7. alinee se črta. 
Določba ni potrebna. 
K 29. členu: Besedilo 6. alinee se črta. 
Določba ne sodi v zakon. 
K 32. členu : V tretjem odstavku se v drugi vrsti besedilo »Uresničuje 

se v šolah, vzgojno-varstvenih ustanovah« nadomesti z besedilom: »Uresničuje 
se v šolah, v zavodih za usposabljanje otrok z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju, v vzgojno-varstvenih zavodih«. 

Dopolnitev je potrebna, da ne bi bilo dvomov, da sodijo v ta krog tudi 
zavodi za usposabljanje otrok motenih v telesnem in duševnem razvoju. 

K 58. členu : V drugem odstavku se v 6. in 7. vrsti besedilo: »pri pri- 
stojnem komunalnem zavodu za socialno zavarovanje oziroma pri njegovih 
podružnicah« nadomesti z besedilom: »pri organu, ki ga določi Skupščina SR 
Slovenije.« 

Sprememba je potrebna, da bi se ne prejudicirala rešitev, kot jo predvideva 
59. člen predloga zakona. 
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Glede na dva nova člena (4. a in 9. a) se členi ustrezno prenumerirajo. 
Predstavnik izvršnega sveta se je z vsemi amandmaji strinjal in so tako 

postali sestavni del predloga zakona. 
Odbora predlagata socialno-zdravstvenemu zboru, da sprejme predlog 

zakona. 
Za poročevalca na seji zbora je bila določena poslanka Milka Pogačar. 

Št.: 402-104/67 
Ljubljana, 13. 12. 1967 

Skupina poslancev prosvetno-kulturnega zbora za otroško varstvo (Franjo 
Arlič, Marija Faganeli, Boris Feldin, Zofija Kodrič, Oto Pungartnik, Majda 
Šlajmer-Japelj, Vlado Uršič in Milenko Vodopivec) je dne 4. decembra 1967 
obravnavala predlog zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju 
nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi so člani skupine ugotovili, da so v predloženem zakonu 
upoštevane pripombe in predlogi, ki so jih dah k osnutku zakona na sestanku 
dne 26. oktobra 1967. Poročilo o tej obravnavi je skupina poslancev predložila 
prcsvetno-kulturnemu zboru dne 30. oktobra 1967. Sestavljalec predloženega 
zakona ni upošteval samo stališča skupine poslancev, naj gre otroški dodatek 
tudi tistim otrokom, ki morajo zaradi slabega učnega uspeha še deveto leto 
obiskovati obvezno šolo. Pojasnjeno je bilo, da bo z navodili k zakonu urejeno, 
da bodo prejemali otroški dodatek do konca šolskega leta tisti učenci osnovne 
šole, ki dopolnijo 15. leto starosti pred iztekom šolskega leta. 

Skupina poslancev je zelo ugodno ocenila težnjo predlagatelja, da je s 
široko zastavljeno javno razpravo o- osnutku in predlogu zakona ugotovil raz- 
lična mnenja, predloge in pripombe zainteresiranih institucij in občanov. Ustreže- 
na družbena skrb za otroke, kot so dnevno varstvo, vzgoja in prehrana otrok 
ter otroški dodatek, tako pozornost vsekakor zasluži. 

Predlog zakona — točneje kot osnutek — določa, da so v oblike varstva 
poleg predšolskih in šolskih otrok zajeti tudi dojenčki. Z viri sredstev za finan- 
ciranje in samoupravnim mehanizmom.! upravljanja s temi sredstvi so nakazani 
osnovni okviri, v katerih naj se v prihodnje odvija družbena skrb za razvoj 
otroškega varstva ter urejenost tega doslej dokaj zapostavljenega področja 
družbene dejavnosti. 

Skupina poslancev je obširneje obravnavala predvsem poglavji zakonskega 
predloga o skupnostih otroškega varstva in o oblikah dnevnega varstva otrok. 
Strinjala se je z določbami, ki urejujejo sodelovanje skupnosti otroškega var- 
stva in temeljnih izobraževalnih skupnosti tako pri sprejemanju programov o 
razvoju otroškega varstva kot pri uresničevanju posameznih nalog na tem 
področju. Člani skupine so bih mnenja, naj bi tudi posamezne, predvsem manjše 
skupnesti otroškega varstva izdelale skupne dolgoročne programe razvoja, s 
čimer bi lahko učinkoviteje uporabile združena sredstva. Predlog zakona točno 
dolo'ča tudi dolžnosti družbeno-političnih skupnosti, ki mora v okviru svojih 
razvojnih programov usklajevati delo vseh družbenih dejavnikov, ki jim je za- 
upana skrb za otroško varstvo. Posebej je bilo poudarjeno, da se je treba odlo- 
čiti za takšno obliko družbene skrbi, ki je najbolj potrebna za otroke zaposlenih 
staršev na določenem območju. 
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Člani skupine poslancev so opozorili na resne težave, ki bodo nastopile v 
zvezi s financiranjem administrativnega dela pri skupnostih otroškega varstva. 
Nekatere občinske skupščine namreč že vnaprej odklanjajo to obveznost. Zato 
je bilo v razpravi predloženo, naj zakon zadolži občine, da tudi v prihodnje 
zagotove dosedanji obseg sredstev za administrativne stroške pri skupnostih 
otroškega varstva. V prid dejavnosti tudi bo, 6s bo to administrativno delo 
ločeno od občinske uprave. 

Skupina poslancev je soglasno podprla predlog, naj bi družbeno-politične 
skupnosti kot tudi delovne organizacije vlagale v sklade otroškega varstva še 
naprej sredstva v taki višini, kot so jih doslej namenjale za te potrebe. Ustrezni 
republiški organi naj bi tudi proučili možnosti, da bi dajatve delovnih orga- 
nizacij za Skopje, ki po letu 1970 prenehajo, usmerili v sklade za otroško 
varstvo. 

V razpravi je bila ponovno izražena bojazen, da bi kljub načelu, da osnovne 
naloge otroškega varstva rešujejo skupnosti po občinah, odšlo preveč denarja 
v republiško skupnost otroškega varstva; zato bo treba vsako leto temeljito 
pretehtati njene naloge in šele nato določiti delitveno razmerje. 

Dejavnost vzgojno-varstvenih zavodov, ki jim je trenutno v največji meri 
zaupana skrb za dnevno varstvo otrok, še vedno ni urejena z zakonskim pred- 
pisom. Nekatera vprašanja sicer urejujejo že drugi zakoni, vendar bi bilo 
potrebno takoj, ko bo> ustvarjena solidna materialna osnova za delo teh ustanov, 
razmisliti tudi o izdelavi ustreznega normativnega .akta. Ob tem bo potrebno 
poleg organizacijskih vprašanj opredeliti tudi status vzgojno-varstvenih zavodov 
in se ob kritični analizi vsebine njihove dejavnosti dogovoriti za minimalni 
program dela teh institucij. 

V podrobni obravnavi zakonskega predloga skupina poslancev ni imela 
bistvenih pripomb. 

Skupina poslancev predlaga prosvetno-kulturnemu zboru, da predloženi 
zakon ugodno oceni, saj v okviru možnosti dovolj smotrno usmerja organizirano 
družbeno pomoč otrokom že v prihodnjem in v naslednjih letih. 

Skupina poslancev je določila za poročevalko na seji zbora poslanko- Marijo 
Faganeli. 
Št.: 402-104/67 
Ljubljana, 6. 12. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
22. 12. 1967 obravnavala amandma k 5., 6., 10. in 11. členu predloga zakona 
o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih oblik otroškega var- 
stva v SR Sloveniji,, ki jih je predložil izvršni svet dne 22. 12. 1967; ter 
amandma k 44. členu istega zakonskega predloga, ki sta ga predlagala odbor 
za proučevanje zakonskih in drugih predlogov ter začasni odbor za varstvo 
otrok socialno-zdravstvenega zbora na seji 22. 12. 1967. 

Glede amandmajev izvršnega sveta k 5. in 10. členu zakonodajno-pravna 
komisija ni imela pripomb; predlagala pa je, da se v prvi vrsti novega besedila 
6. in 11. člena beseda »prispevek« nadomesti z besedo »sredstva«. 

V primeru iz 6. in 11. člena namreč ne gre zai. prispevek za otroško varstvo, 
ki bi bil istoveten prispevku kot viru financiranja otroškega varstva iz 4. člena 
zakonskega predloga, temveč gre za sredstva, ki jih občinska skupščina nameni 
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za dnevno varstvo otrok kmetov in pripadnikov samostojnih poklicev, ki ne 
prejemajo otroškega dodatka. Za uvedbo rednega prispevka kmetov oziroma 
pripadnikov samostojnih poklicev bi v tej zvezi moralo obstojati pooblastilo 
v zveznem zakonu. Zvezni zakon o financiranju nekaterih oblik družbenega 
varstva otrok (Ur. 1. SFRJ, št. 23/67) pa ne daje osnove za uvedbo takega pri- 
spevka, temveč v tej zvezi v svojemi 5. členu govori o sredstvih, ki se lahko 
dajejo za neposredno (dnevno) varstvo otrok. 

Da glede narave navedenega finančnega vira ne bi bilo nejasnosti, komisija 
predlaga ustrezni spremembi v novem besedilu 6. in 11. člena. 

Glede amandmaja odborov k 4. členu zakonskega predloga je komisija 
predlagala, da se namesto nove tretje alinee 44. člena ustrezno dopolni besedilo 
druge alinee tako, da se v zadnji vrsti za besedo »delo« postavi vejica, besedi 
»ali so« pa se nadomestita z besedilom »ali so roditelji na rednem šolanju«. 

Ker sta odbora predlagala to dopolnitev v zvezi z amandmajem zakono- 
dajno-pravne komisije k 47. členu zakonskega predloga, je komisija obrav- 
navala tudi vprašanje povezanosti določb 44. in 47. člena zakonskega predloga 
ter ugotovila, da amandma k 44. členu ne rešuje vprašanja, na katerega se 
nanaša amandma komisije k 47. členu. Amandma k 44. členu je samostojne 
narave ter smiselno ni neposredno povezan z amandmajem k 47. členu, zaradi 
česar ga tudi ne more vsebinsko nadomestiti. Glede na to je komisija sklenila, 
da vztraja pri svojem amandmaju k 47. členu zakonskega predloga iz razlogov, 
ki so bili navedeni že v prvotnem poročilu k predlogu zakona. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlogi komisije za spremembo bese- 
dila amandmajev k 6., 11. in 44. členu strinjal. 

St.: 4(12-104/67 
Ljubljana, 22. 12. 1967 

PREDLOG ZAKONA 

o zdravstvenem zavarovanju kmetov 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Z zdravstvenim zavarovanjem si kmetje zagotavljajo zdravstveno varstvo. 
Zdravstveno zavarovanje kmetov je obvezno. 

2. člen 

Zdravstveno zavarovanje kmetov se izvaja po načelih vzajemnosti in soli- 
darnosti ter se organizira na načelih samoupravljanja v okviru skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov (v nadaljnjem besedilu: skupnosti kmetov). 

3. člen 

Kmetje so po tem zakonu vsi tisti, ki imajo stalno prebivališče v SR Slo- 
veniji in ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot z rednimi poklicem, ne 
glede na to, ali imajo dohodke tudi od kakšne druge samostojne dejavnosti ali 
od samostojnega poklica. 
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II. Zavarovane osebe 

4. člen 

Z zdravstvenim zavarovanjem kmetov se zagotavlja zdravstveno varstvo 
tistim, ki so s tem zakonom določeni kot zavarovanci, in njihovim družinskim 
oziroma gospodinjskim članom (v nadaljnjem besedilu: zavarovane osebe). 

Niso zavarovani z zdravstvenim zavarovanjem kmetov tisti, ki se sicer 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, pa imajo pravico do zdravstvenega zava- 
rovanja iz drugega naslova (kot delavci v delovnem razmerju, upokojenci, inva- 
lidi, obrtniki in podobno) in tudi ne njihovi družinski in gospodinjski člani, ki 
so zavarovani po nosilcu zavarovanja. 

a) Zavarovanci 

5. člen 

Za zavarovanca, ki je obvezno zavarovan po tem zakonu, se šteje: 
1. lastnik, solastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča, za katero je ugo- 

tovljen ali se da ugotoviti katastrski dohodek, ne glede na. to, ali ima še kakšne 
druge dohodke, ter druge osebe, ki so uživalci kmetijskega zemljišča in zave- 
zanci prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti; 

2. lastnik ali solastnik kmetijskega zemljišča, ki je na podlagi proizvodnega 
sodelovanja deloma ah v celoti svoje zemljišče združil z obdelovalnim zem- 
ljiščem kmetijske gospodarske organizacije in ki je po uspehih svojega dela 
in za oddano zemljišče udeležen v dohodku kmetijske gospodarske organizacije, 
pa ni z njo v delovnem razmerju; 

3. tisti, ki se v pridobitne namene kot posameznik poklicno ukvarja z 
lovom ali ribolovom. 

6. člen 

Za zavarovanca po tem zakonu se šteje tudi: 
1. tisti, katerega kmetijsko zemljišče je v celoti ali deloma prešlo v druž- 

beno obdelovanje ali v družbeno lastništvo in mu je zato po občinskih odlokih 
priznana preživnina, če sta komunalna skupnost kmetov in občina sklenili 
pogodbo o zavarovanju takih oseb; 

2. lastnik ali solastnik kmetijskega zemljišča, ki se za določen čas (npr. 
v času kmetijske sezone) zaposluje kot sezonski delavec doma ali v tujini, pod 
pogojem, da v celoti plača prispevek za preteklo leto; 

3. tisti, ki mu je v splošnem aktu komunalne skupnosti kmetov priznana 
pravica do zavarovanja. 

b) Družinski in gospodinjski člani 

7. člen 

Kot družinski in gospodinjski člani so obvezno zavarovani po tem zakonu: 
1. zakonec in tisti otroci zavarovanca iz 5. člena ter iz 1. in 2. točke 6. člena 

tega zakona (zakonski, nezakonski, posvojeni, pastorki, otroci brez staršev, ki 
jih je zavarovanec vzel k sebi), ki jih je zavarovanec dolžan preživljati; otroci 
so zavarovani do 15. leta starosti, oe se šolajo, pa do 26. leta starosti; 

29 
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2. starši in stari starši, očim, mačeha, bratje, sestre in vnuki zavarovancev 
iz 1. in 2. točke 5. člena tega zakona, ki jih zavarovanec dejansko preživlja; 

3. preužitkarji in njihovi zakonci pri zavarovancih iz 1. in 2. točke 5. člena 
tega zakona, ki jim je kmečki preužitek glavni vir za preživljanje, in sicer ne 
glede na to, ali so v sorodstvenem razmerju z zavarovancem ah ne. 

8. člen 

Kot družinski in gospodinjski člani so obvezno zavarovani po tem zakonu 
tudi: 

1. odrasli člani družinske in gospodinjske skupnosti zavarovancev iz 1. in 
2. točke 5. člena tega zakona, ki se na zavarovančevem zemljišču ukvarjajo 
s kmetijsko dejavnostjo kot z rednim poklicem in jim je ta dejavnost redni vir 
za preživljanje, vendar se ne more šteti, da so z zavarovancem v delovnem raz- 
merju, zavarovanec pa jih tudi ni dolžan preživljati; 

2. člani družinske in gospodinjske skupnosti lastnikov kmetijskega zem- 
ljišča, zavarovanih v delavskem zavarovanju, ki se na lastnikovem zemljišču 
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot z rednim poklicem in jim je redni vir 
za preživljanje, vendar nimajo pravice do zdravstvenega varstva po lastniku 
kot zavarovancu v delavskem zavarovanju in se tudi ne more šteti, da so z njim 
v delovnem razmerju. 

9. člen 

Po tem zakonu zavarovane osebe, ki so postale nezmožne za delo in za 
svoje preživljanje pred prenehanjem zavarovanja, ostanejo zavarovane, dokler 
traja nezmožnost za delo. 

III. Pravice iz zdravstvenega zavarovanja 

10. člen 

Zavarovane osebe imajo tiste pravice iz zdravstvenega zavarovanja kmetov, 
ki jih določi komunalna skupnost kmetov s svojim splošnim aktom. 

11. člen 

Komunalne skupnosti kmetov morajo zagotoviti zavarovanim osebam v 
celoti na račun sklada za zdravstveno zavarovanje kmetov poleg pravic iz 
prvega odstavka 5. člena temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kme- 
tov (Uradni list SFRJ, št. 25-453/65 in št. 12-180/67) najmanj še pravico do tehle 
oblik zdravstvenega varstva: 

1. zdravljenje v vseh zdravstvenih zavodih in na bolnikovem domu, če 
zavarovana oseba zboli za aktivno tuberkulozo katerekoli oblike; 

2. ambulantno zdravljenje raka, levkemije in podobnih malignih obolenj 
ter sladkorne bolezni v vseh zdravstvenih zavodih in na bolnikovem domu; 

3. zdravniški pregledi, svetovanja in zdravljenje nosečih v zdravstvenih 
zavodih in na domu ter zdravniški obiski na domu, če so zdravstveno potrebni; 

4. zdravstveno varstvo' predšolskih in šoloobveznih otrok, vendar najdalj 
do končanega 15. leta starosti — v enakem obsegu, kot je to zagotovljeno otro- 
kom zaposlenih delavcev po predpisih o zdravstvenem zavarovanju delavcev; 

5. zdravila za zdravljenje nalezljivih bolezni; 
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6. prevoz bolnikov, obolelih za nalezljivo boleznijo, duševnih bolnikov, ki 
so nevarni za okolico, in hudo poškodovanih ah obolelih oseb, glede katerih 
so nujni zdravniški posegi v bolnišnici; 

7. ambulantno in bolnišnično zdravljenje učencev šol druge stopnje. 

12. člen 

Komunalne skupnosti kmetov morajo poleg oblik zdravstvenega varstva iz 
prejšnjega člena zagotoviti zavarovanim osebam deloma na račun sklada za 
zdravstveno zavarovanje kmetov še tele oblike: 

1. bolnišnično zdravljenje raka, levkemije in podobnih malignih obolenj 
ter sladkorne bolezni; 

2. porodniško pomoč doma in v bolnišnici ter zdravljenje v bolnišnici v 
zvezi s porodom; 

3. bolnišnično zdravljenje življenjsko nevarnih poškodb. 
S splošnim aktom se določi, do katere višine gredo stroški za zdravstvene 

storitve iz prejšnjega odstavka na račun sklada za zdravstveno zavarovanje 
kmetov. 

13. člen 

Komunalna skupnost kmetov samostojno določi oblike zdravstvenega var- 
stva, ki jih poleg oblik iz 11. in 12. člena tega zakona zagotavlja zavarovanim 
osebam v celoti ali deloma in koliko na račun sklada za zdravstveno zava- 
rovanje kmetov. 

Komunalna skupnost kmetov določa obseg zdravstvenega varstva v mejah 
možnih dohodkov sklada za zdravstveno zavarovanje kmetov, pri tem zahteva 
mnenje pristojnih organov zdravstvene službe o obsegu, ki ga ima namen 
določiti. 

14. člen 

Splošni akt komunalne skupnosti kmetov, s katerim se določijo pravice iz 
zdravstvenega zavarovanja kmetov in način odmerjanja prispevkov, sprejme 
skupščina komunalne skupnosti kmetov po prejšnjem javnem obravnavanju. 

Da se opravi javno obravnavanje, določi skupščina najprej predlog sploš- 
nega akta z obrazložitvijo. V obrazložitvi se navede, kolikšen prispevek bi 
morali plačevati zavarovanci, da bi se pokrili stroški za zdravstvene storitve, 
za katere je predvideno v splošnem aktu, da gredo v celoti ali deloma v breme 
sklada. Predlog pošlje skupščina vsem občinskim skupščinam na območju komu- 
nalne skupnosti kmetov in ga objavi v vsaki občini na način, ki je v njej 
v navadi. 

Z objavo predloga splošnega akta se pozovejo prizadeti občani, da v dolo- 
čenem roku pošljejo svoje pripombe in predloge za spremembo predloga sploš- 
nega akta. 

Skupščina komunalne skupnosti kmetov organizira in vodi javno obrav- 
navanje predloga splošnega akta z zavarovanci. 

Pri sprejemanju splošnega akta skupščina komunalne skupnosti kmetov ne 
more spremeniti tistih določb predloga splošnega akta, glede katerih pri jav- 
nem obravnavanju ni bilo pripomb. 

Postopek po prejšnjih odstavkih velja tudi za spremembe splošnega akta. 
29* 
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IV. Financiranje 

15. člen 

Sredstva za kritje stroškov skladov za zdravstveno zavarovanje kmetov se 
zagotavljajo: 

1. s prispevkom za zdravstveno zavarovanje kmetov, ki ga plačujejo zava- 
rovanci po tem zakonu; 

2. s prispevkom za zdravstveno zavarovanje kmetov, ki ga plačujejo last- 
niki kmetijskih zemljišč, ki niso zavarovanci tega zavarovanja, za zavarovane 
osebe iz 2. točke 8. člena tega. zakona; 

3. si posebnim prispevkom od zaslužkov za občasna dela zunaj delovnega 
razmerja, ki jih opravijo osebe, zavarovane po tem zakonu; 

4. s prispevkom, ki ga plačujejo občine za tiste zavarovance, za katere se 
občinska skupščina v sporazumu s komunalno skupnostjo kmetov zaveže v 
celoti ali deloma plačevati prispevek; 

5. z republiškim prispevkom iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, 
ki ga SR Slovenija odstopa skladom za zdravstveno zavarovanje kmetov. 

16. člen 

Višino oziroma stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov po 
1. točki 15. člena tega zakona določa skupščina komunalne skupnosti kmetov 
v odstotku od katastrskega dohodka in drugih dohodkov, ki se vštevajo v 
osnovo za odmero prispevka po 17. členu tega zakona. 

Skupščina komunalne skupnosti kmetov lahko določi del prispevka za 
zdravstveno zavarovanje kmetov po 1. točki 15. člena tega zakona tudi v pav- 
šalu na gospodarstvo zavarovanca, vendar pa skupni znesek v pavšalu določenih 
prispevkov ne sme presegati 20 «/o iz tega naslova planiranih dohodkov sklada 
za določeno leto. 

Sklep, s katerim se določi višina prispevka, mora skupščina komunalne 
skupnosti kmetov sprejeti najkasneje do konca leta za prihodnje leto, sicer 
velja višina, določena za preteklo leto. Skupščina komunalne skupnosti kmetov 
tega sklepa med letom ne more spreminjati, razen če to terjajo spremenjeni 
predpisi. 

Sklep o višini prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov se objavi v 
»Uradnem listu SRS« ali v občinskih glasilih za območje ustrezne komunalne 
skupnosti kmetov. 

17. člen 

V osnovo za odmero prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov po 1. 
točki 15. člena tega zakona spadajo katastrski dohodek od nezgodnih površin, 
osebni dohodek iz gozda, dohodki iz drugih kmetijskih dejavnosti in vsi drugi 
dohodki zavarovanca in tistih njegovih družinskih oziroma gospodinjskih čla- 
nov, ki so zavarovani po tem zakonu, razen dohodkov, ki se vštevajo v osnovo 
za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje delavcev. 

V osnovo za odmero spadajo tisti dohodki iz prejšnjega odstavka, ki so 
ugotovljeni v zvezi z odmero prispevkov in davkov občanov. 

Zavarovanci plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov po 
1. točki 15. člena tega zakona tudi od tistih dohodkov, ki so oproščeni prispevka 
oziroma davka po predpisih o prispevkih in davkih občanov. Zavarovanci, ki so 
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oproščeni plačevanja prispevkov iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, 
plačajo prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, povečan za republiški 
prispevek iz 5. točke 15. člena tega zakona. 

Če je kmetijsko zemljišče v solastništvu zavarovancev po tem zakonu, se 
prispevek odmeri po istih načelih, ki veljajo za odmero prispevka iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti. 

Ce zavarovanec da svoje kmetijsko zemljišče v zakup delovni organizaciji 
ali komu drugemu, plačuje prispevek od zemljišča, danega v zakup, po kata- 
strskem dohodku od zemljišča, če skupščina komunalne skupnosti kmetov ne 
določi drugače. 

Ce ima zavarovanec v zakupu zemljišče, ki je družbena lastnina ali last- 
nina koga, ki ni zavarovanec po tem zakonu, plača zavarovanec prispevek od 
zemljišča, vzetega v zakup, po katastrskem dohodku za zemljišča, če skupščina 
komunalne skupnosti kmetov ne določi drugače. 

18. člen 

Prispevke za zdravstveno zavarovanje kmetov po 1. in 2. točki 15. člena 
tega zakona odmerja, evidentira, izterjuje in zaradi neizterljivosti odpisuje za 
dohodke pristojni občinski upravni organ po predpisih, ki veljajo za prispevke 
in davke občanov. Vplačane prispevke odvaja skladu za zdravstveno zava- 
rovanje kmetov v rokih, določenih v predpisih o knjiženju prispevkov in dav- 
kov občanov. 

Občinska skupščina in komunalna skupnost kmetov se dogovorita o tem, 
ali in kolikšno povračilo pripada občini za opravljanje dela po prejšnjem od- 
stavku. V tej pogodbi se uredi tudi vprašanje odgovornosti občine za neizter- 
jane prispevke. 

Skupščina komunalne skupnosti kmetov lahko sklene, da prispevke od- 
merja, evidentira in izterjuje služba za izvajanje zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. V tem primeru so za. dohodke pristojni občinski upravni organi dolžni 
tej službi dati vse podatke, potrebne za odmero, evidenco- in izterjavo, ki jih 
imajo v uradni evidenci. 

19. člen 

Ce se priznajo zavarovancem posebne olajšave zaradi naravnih nezgod ali 
zaradi drugih izrednih dogodkov po 56. členu zakona o prispevkih in davkih 
občanov (Uradni list SRS, št. 7-59/67), veljajo te olajšave tudi za plačevanje 
prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov po 1. in 2. točki 15. člena tega 
zakona, če se prispevek odmerja od katastrskega dohodka. 

V organe, ki ugotavljajo prizadetost po naravnih nezgodah, se pritegne tudi 
zastopnik komunalne skupnosti kmetov. 

Znižanje ali odpis prispevka po prvem odstavku tega člena je rizik po1 21. 
členu tega zakona, ki ga kot element poza varovanj a določi skupščina republiške 
skupnosti kmetov. 

20. člen 

Poseben prispevek po 3. točki 15. člena tega zakona se plačuje od zaslužkov 
za občasna dela, ki jih opravijo osebe, zavarovane po tem zakonu v korist 
delovnih organizacij. 

Poseben prispevek po 3. točki 15. člena tega zakona se plačuje v višini 
0,5 0/'o od izplačanega kosmatega zaslužka; pri tem se ne odšteje v zaslužku 
všteto povračilo za lastna delovna sredstva. 
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Ce gre za občasno delo samo z ročnim orodjem, se poseben prispevek pla- 
čuje v višini 1 % od izplačanega kosmatega zaslužka. 

Za obračun in odvod tega prispevka v sklade za zdravstveno zavarovanje 
kmetov je odgovorna delovna organizacija. Prispevek se plačuje kot odbitek 
pri izplačilu zaslužka in se odvede v sklad tiste komunalne skupnosti kmetov, 
katere zavarovana oseba je občasni delavec. 

21. člen 
• 
Pri republiški skupnosti kmetov je republiški sklad za pozavarovanje. 
Sredstva .republiškega sklada za pozavarovanje se oblikujejo iz premij, ki 

jih plačujejo komunalne skupnosti kmetov iz svojih dohodkov. Višino premij 
in rizike, ki se krijejo iz sklada za pozavarovanje, določi skupščina republiške 
skupnosti kmetov. 

22. člen 

Sredstva skladov za zdravstveno zavarovanje kmetov in republiškega 
sklada za pozavarovanje se razporejajo s finančnimi načrti. 

Finančni načrt in zaključni račun sklada sprejme skupščina skupnosti 
kmetov na predlog ustreznega zavoda za socialno zavarovanje. 

23. člen 

Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je direktor zavoda za soci- 
alno zavarovanje. 

24. člen 

Stroški poslovanja zavoda za socialno zavarovanje v zvezi z njegovim de- 
lom za zdravstveno zavarovanje kmetov se krijejo iz sredstev sklada za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov oziroma iz sklada za pozavarovanje na podlagi 
pogodbe med skupnostjo kmetov in zavodom. 

25. člen 

V okviru sklada za zdravstveno zavarovanje kmetov ima komunalna skup- 
nost kmetov rezervo sklada. 

V rezervo sklada se vlaga 1 % sredstev, ki se dosežejo s prispevki po 
15. členu tega zakona. V rezervo sklada se vloži tudi presežek sklada ob koricu 
poslovnega leta. V rezervo sklada je treba vlagati, dokler njena sredstva ne do- 
sežejo 10 «/o letnih dohodkov sklada v prejšnjem letu. 

Sredstva rezervnega sklada se smejo uporabljati samo za kritje primanj- 
kljajev. 

Ce sredstva rezerve sklada ne zadoščajo za kritje primanjkljaja, predpiše 
skupščina komunalne skupnosti kmetov izredni prispevek zavarovancev. 

V. Uveljavljanje zdravstvenega varstva 

26. člen 

Zavarovana oseba pridobi pravice iz zdravstvenega zavarovanja po tem 
zakonu šele potem, ko je bil zavarovanec zdravstveno zavarovan najmanj toliko 
časa, kolikor to določa splošni akt komunalne skupnosti kmetov; ta čas ne sme 
biti daljši od enega leta (predhodno zavarovanje). Skupščina komunalne skupn 
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nosti kmetov Lahko določi izjeme od predhodnega zavarovanja in obdobja zunaj 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, ki se lahko vštevajo v predhodno za- 
varovanje. 

27. člen 

Zavarovana oseba lahko uveljavi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, ki 
so ji zagotovljene s splošnim aktomi po 10. členu tega zakona, samo pod po- 
gojem, da ob uveljavljanju pravice predloži zdravstvenemu zavodu zdravstveno 
izkaznico. 

Komunalni zavod za socialno zavarovanje izda zdravstveno izkaznico in 
potrjuje njeno veljavnost; veljavnost zdravstvene izkaznice potrjuje vsako 
leto meseca aprila. Komunalni zavod potrdi veljavnost zdravstvene izkaznice, 
ko ugotovi, da sta zavarovančevi obveznosti iz naslova republiškega prispevka 
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti in prispevka za zdravstveno za- 
varovanje kmetov po 1. in 2. točki 15. člena tega zakona za preteklo leto v 
celoti izpolnjeni oziroma odpisani ali da teče postopek za ugotovitev neiz- 
terljivosti. 

Komunalni zavod potrdi veljavnost zdravstvene izkaznice na zahtevo za- 
varovanca tudi med letom, če zavarovanec dokaže, da so izpolnjeni pogoji iz 
prejšnjega odstavka. 

28. člen 

Republiški sekretar za finance izda navodilo o načinu dajanja podatkov 
občinskih upravnih organov komunalnim zavodom za socialno zavarovanje v 
zvezi s potrjevanjem zdravstvenih izkaznic in dajanja podatkov o razmerju 
delitve prispevkov. 

29. člen 

Obrazec zdravstvene izkaznice ter način izdajanja in uporaba zdravstvene 
izkaznice določi republiški zavod za socialno zavarovanje. Iz zdravstvene izkaz- 
nice morajo biti razvidne pravice in dolžnosti zavarovane osebe glede uveljav- 
ljanja zdravstvenega varstva, 

30. člen 

Komunalni zavod za socialno zavarovanje ugotavlja, kdo je zavarovana 
oseba po tem zakonu, na podlagi prijave o zavarovanju, ki je vložena po' pred- 
pisih o evidencah zdravstvenega zavarovanja delavcev. 

31. člen 

Ce ni v tem zakonu drugače določeno, se za izvajanje zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov primerno uporabljajo predpisi o zdravstvenem zavarovanju 
delavcev glede uveljavljanja pravic do zdravstvenega varstva, zagotovitve zdrav- 
stvenih storitev in povrnitve škode ter predpisi o organizaciji in financiranju 
socialnega zavarovanja. 

VI. Organizacija 

32. člen 

Komunalno skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov tvorijo zavaro- 
vanci na njenem območju:. 

Komunalne skupnosti kmetov na območju SR Slovenije tvorijo republiško 
skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov. 
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33. člen 

Organa skupnosti kmetov sta skupščina iin izvršilni odbor. 
Skupščino' komunalne skupnosti kmetov sestavljajo člani, ki jih izvolijo 

zavarovanci. 
Skupščino republiške skupnosti kmetov sestavljajo člani, ki jih izvolijo 

skupščine komunalnih skupnosti kmetov. 
Skupščina skupnosti kmetov izvoli izmed sebe izvršilni odbor. 

VII. Razmerje do zdravstvenih zavodov 

34. člen 

Glede razmerij med komunalnimi skupnostmi kmetov in zdravstvenimi 
zavodi veljajo določbe temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov 
in predpisi, veljavni v SR Sloveniji, ki urejajo razmerja med skupnostmi so- 
cialnega zavarovanja delavcev in zdravstvenimi zavodi. 

VIII. Prehodne in končne določbe 

35. člen 

Ne glede na določbe tretjega odstavka 16. člena tega zakona lahko skup- 
ščine komunalnih skupnosti kmetov izdajo sklepe o višini prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov za leto 1968 najkasneje do 28. februarja 1968. 

36. člen 

Določbe tega zakona o kritju primanjkljajev in o izrednem prispevku 
(25. člen) veljajo tudi za kritje primanjkljajev, nastalih v skladih za zdravstveno 
zavarovanje kmetov v letih 1966 in 1967, in za izredne prispevke za kritje teh 
prim an j kij a j ev. 

37. člen 

S 1. januarjem 1968 preneha veljati zakon o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov (Uradni list SRS, št. 36-377/65), razen 28. člena. 

38. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Uvod 

Obvezno zdravstveno zavarovanje kmetov je bilo vpeljano s 1960. letom. 
To je bilo edino zavarovanje, ki ni bilo zajeto v sistem rednega socialnega 
zavarovanja, v katerega so pa bih vključeni samostojni obrtniki, trgovci, od- 
vetniki in drugi samostojni poklici. 
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Vse do leta 1965 to zavarovanje ni temeljilo na načelu popolnega samofi- 
nanciranja. V sklade zdravstvenega zavarovanja kmetov so obvezno prispevali 
poleg kmetov-zavarovancev še vsi drugi lastniki kmetijskega zemljišča in tudi 
občinski proračuni. 

Od leta 1965 dalje pa velja za to zavarovanje načelo popolnega samofi- 
nanciranja, ki ga je pa novela temeljnega zakona marca 1967 že opustila, 
medtem ko še veljavni republiški zakon v celoti ohranja sistem samofi- 
nanciranja. 

Iz sedemletnega praktičnega izvajanja zdravstvenega zavarovanja kmetov 
so se kot poglavitni problemi izluščili poleg problema financiranja še problem 
kroga zavarovancev iz obsega zdravstvenih storitev, zagotovljenih tem zava- 
rovancem. Problemi so se tako zaostrili, da so se ob njih zastavila vprašanja, 
ali še lahko ostanemo pri sedanji ureditvi in toleriramo vedno težavnejše ma- 
terialne razmere v tem zavarovanju ali pa uveljavimo sistem tega zavarovanja 
na deloma spremenjenih osnovah, zlasti glede njegovega financiranja. Samo- 
upravni organi skupnosti kmetov vztrajno zahtevajo, da se zoži sedanji krog 
zavarovancev samo na kmete z določenim premoženjskim stanjem, če se na 
primeren način ne reši financiranje z dodatnimi viri. 

Sicer se je v številnih razpravah o problemih zdravstvenega zavarovanja 
kmetov pogosto zastavljalo vprašanje, ali ne bi bilo umestno to zavarovanje 
vključiti v sistem splošnega nacionalnega zdravstvenega varstva in prepustiti 
kmetom uvajanje samo dopolnilnega zdravstvenega varstva. Ta možnost za- 
enkrat še ni upoštevana, ker je uvedba splošnega nacionalnega zdravstvenega 
varstva poseben samostojen problem. 

Spričo demografske in socialno-ekonomske strukture zasebnega kmetijstva, 
ki jo označuje zlasti neugodna starostna struktura (število otrok in kmetov, 
starih nad 65 let, zajema nad 53 °/o vseh zavarovanih oseb), ter zaradi nadalj- 
njega odtoka za delo sposobnih prebivalcev s podeželja nastajajo v skladih 
zdravstvenega zavarovanja kmetov iz leta v leto ponavljajoči se primanjkljaji 
(ti so dosegli do septembra 1967 že 1 milijardo S din), ki opozarjajo, da pri 
sedanji ureditvi tega zavarovanja ne moremo več ostati. 

Upoštevaje te razmere in obremenitve kmetov-zavarovancev je družba že 
danes dejansko pomemben dejavnik, ki pomaga kmetom-zavarovanoem nositi 
breme njihovega zavarovanja, in sicer s tem, da je obveznosti zavarovanca za 
to zavarovanje na primerne načine upoštevala pri odmerjanju davčnih ob- 
veznosti. 

Po reformi se je začel zlasti s sprostitvijo cen kmetijskih proizvodov eko- 
nomski položaj kmeta sicer popravljati. Toda zaradi omenjene strukture, zaradi 
še premalo razvitih odnosov z družbenim, kmetijskim področjem, prepočasne 
mehanizacije in premalo specializirane proizvodnje na majhnih, večkrat raz- 
drobljenih obdelovalnih površinah, produktivnost dela zasebnega kmeta zelo 
počasi napreduje. To pa seveda neposredno zavira, da bi se finančno-ekonomska 
zmogljivost dobršnega dela zasebnega kmetijstva tako razvila, da bi lahko po- 
stala stabilna podlaga za dosledno izpeljano samofinanciranje zdravstvenega za- 
varovanja kmetov in njegove postopne razširitve v obseg, ki bi bil enak obsegu 
zdravstvenega varstva, ki ga zagotavlja svojim članom zdravstveno zavarovanje 
delavcev. Seveda pa nizka produktivnost kmeta-zavarovanca tudi ne more biti 
razlog, da bi obveznosti kmetov do družbe stagnirale ali da bi bile samo zaradi 
tega manjše. 
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Družbeno-politično pa bi bilo popolnoma zgrešeno, če bi razmere v zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov sanirali na ta način, da bi se krog kmetov-zava- 
rovancev omejil le na kmete, katerih dohodek bi presegel določen premoženjski 
cenzus, ali če bi hoteli urediti zdravstveno zavarovanje s tem, da se zniža se- 
danja dosežena raven obsega zdravstvenega varstva. Taka ureditev bi vnesla 
v kmečko prebivalstvo politično nevzdržno diferenciacijo na revne in bogate, 
skrb za zdravje ekonomsko šibkih kmetov pa bi prepustila neurejenosti in 
splošnemu socialnemu varstvu. Ko je izvršni svet na svoji seji julija meseca 
razpravljal o prvem osnutku zakona o tem zavarovanju, je cstro reagiral na 
zahtevo po uvedbi premoženjskega cenzusa in odločil, da je treba v javnih 
razpravah do kraja razkriti neustreznost takih zahtev in da je treba sistem 
zdravstvenega zavarovanja kmetov zgraditi na načelih vzajemnosti, solidarnosti 
in enotnosti vseh kmetov ter pri tem upoštevati tudi funkcijo družbe na tem 
področju. 

Javne razprave, ki so tekle od julija dalje v vseh pristojnih in zaintere- 
siranih organih in organizacijah, zlasti pa v samoupravnih organih skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, so bile predvsem usmerjene v iskanje naj- 
ustreznejših in za sedanje razmere realnih rešitev, čeprav bi bile le prehodnega 
značaja, ki pa morajo zagotoviti za vse kmete načelo enotnosti zdravstvenega 
zavarovanja kmetov v Sloveniji. Pri tem pa je vendarle treba ohraniti osnove, 
značilne za sistem zavarovanja, zgrajen na samoupravnosti kmetov-zava- 
rovancev. 

Upoštevaje te razloge, je predloženi zakon zgrajen na naslednjih načelnih 
izhodiščih: 

a) Obveznega zdravstvenega zavarovanja kmetov ostanejo deležni vsi do- 
sedanji upravičenci do tega zavarovanja, seveda pod pogoji, ki jih predlog 
zakona določa zlasti v 5. do 8. členu, za uveljavljanje pravic pa v 11. in 12. členu. 
Državno urejanje se odslej omejuje samo na obseg, kakršnega terjajo' na tem 
področju splošni družbeni interesi (minimalni obseg zdravstvenega varstva in 
minimalni obvezni krog zavarovancev). 

b) Določanje dejanskega obsega in vrste zdravstvenega varstva, kroga za- 
varovancev in višine prispevkov zavarovancev postane v glavnem pristojnost 
samoupravnih organov skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

c) Splošni samoupravni akti skupščin skupnosti zdravstvenega zavarovanja 
kmetov postanejo primarna in originalna pravna podlaga za urejanje in uve- 
ljavljanje pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja kmetov. 

č) Ohranja se prispevek zavarovancev (samofinanciranje) kot poglavitni vir 
sredstev skladov zdravstvenega zavarovanja kmetov (okrog 92 °/o vseh izdatkov), 
uvajata pa se kot dopolnilna vira poseben republiški prispevek iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti v višini 8 °/o od katastrskega dohodka, ki ga 
plačujejo vsi občani, ki imajo določene, davkom zavezane osebne dohodke iz 
svoje kmetijske dejavnosti (15. člen), in poseben prispevek, ki ga plačujejo 
delovne organizacije od zaslužkov kmetov-zavarovancev za opravljena občasna 
dela. 

Ta izhodišča so v skladu z načeli ekonomske politike, ki upoštevajo vlogo 
in pomen razvoja osebnega dela v kmetijstvu. Gospodarska reforma je v ta 
namen že ustvarila vrsto novih možnosti, ki omogočajo zasebnim kmetijskim 
proizvajalcem, da z uporabo sodobnih proizvajalnih sredstev, s specializacijo, 
s kooperacijo z družbenimi kmetijskimi organizacijami dvigujejo svojo proiz- 
vodnjo in produktivnost dela ter tako krepijo in zboljšujejo svoj ekonomski 
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položaj. Na tak način si kmetje ustvarjajo možnosti za vsestransko zboljšanje 
življenjske ravni. Tak razvojni proces, ki ga je pospešila gospodarska reforma, 
pa poteka za zdaj še dokaj neenakomerno zaradi velikih razlik v ekonomski, 
organizacijski, populacijski in drugi strukturi zasebnega kmetijstva. Zaradi tega 
še ni v zadostnem obsegu dosežena v tem razvoju tista celovitost napredka 
zasebnega kmetijskega gospodarstva, da bi bilo še sposobno v celoti prevzeti 
vsa bremena zdravstvenega zavarovanja, kar pa je cilj nadaljnjega razvoja. 
To dejstvo prihaja deloma do izraza v dosedanji davčni politiki nekaterih ob- 
činskih skupščin pri odmerjanju prispevkov iz osebnega dohodka od kmetijske 
dejavnosti. Zato je začasno še potrebna delna družbena intervencija v obsegu, 
ki naj prispeva, da ostaneta neprizadeta dosežena raven zdravstvenega varstva 
in sedanji krog zavarovanih oseb, ne da bi zaradi tega nastajale nove finančne 
težave pri izvajanju tega zavarovanja. Predlog zakona to družbeno intervencijo 
uveljavlja po metodi, ki ima formalno sicer fiskalni videz, dejansko pa jo gradi 
na stališču, da naj bodo kmetijska zemljišča v načelu enako finančno1 obre- 
menjena, da naj ne bedo kmetje-delavci v ekonomsko boljšem položaju kot 
kmetje-zavarovanci kmečkega zavarovanja. Družbena intervencija po predlogu 
zakona zato ne zmanjšuje sedanjih realiziranih obveznosti kmetov-zavarovancev 
do skladov. Spričo tega je utemeljeno, da v sklade zdravstvenega zavarovanja 
z 8 °/o republiškim prispevkom od katastrskega dohodka doteka del dohodka, 
ki ga z izkoriščanjem svojega kmetijskega zemljišča, torej s kmetijsko dejav- 
nostjo, dosegajo kmetje-delavci. Z uvedbo tega prispevka se namreč ne obre- 
menjuje gospodarstvo, temveč se samo deloma zajema izreden dohodek kmetov- 
delavcev; ta namreč izvira iz razlik v stroških, ki so za kmete-delavce nižji. 
Njihove proizvajalne stroške ne bremeni prispevek za zdravstveno zavarovanje, 
kar zanje ustvarja vir izrednega dohodka. S tako obliko družbene intervencije 
se torej ne zajemajo fiskalno sredstva celotne družbe, temveč se vanjo vklju- 
čujejo samo zasebni nosilci kmečke proizvodnje, kar jih združuje v solidarnosti 
pri kritju stroškov tega zavarovanja. 

Vse te oblike družbene intervencije kažejo, da kmečkega zdravstvenega za- 
varovanja ne bo več možno dolgo urejati zunaj splošnega nacionalnega zdrav- 
stvenega varstva, 

I. Opredelitev obsega varstva 

V sedaj veljavnem sistemu republika določa obseg pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja, ki so zagotovljene zavarovanim osebam (osnovno zavarovanje), 
tako da imajo skupnosti kmetov o-zko področje za samoupravno določanje ob- 
sega varstva (razširjeno zavarovanje). 

Po spremenjenem in dopolnjenem temeljnem zakonu o zdravstvenem za- 
varovanju kmetov je določanje obsega varstva v načelu v pristojnosti komu- 
nalnih skupnosti kmetov, ki določajo obseg s svojimi splošnimi akti. 

Federacija se je omejila samo na to, da je predpisala pravice, ki so jih 
komunalne skupnosti kmetov kot najmanjše dolžne zagotoviti zavarovanim 
osebam. 

Po noveli temeljnega zakona, republika lahko določi še druge oblike zdrav- 
stvenega varstva, ki so jih skupnosti kmetov dolžne kot najmanjše pravice 
zagotoviti zavarovanim osebam. 

V 11. členu predloga zakona so predvidene kot najmanjše pravice zava- 
rovanih oseb zdravstvene storitve, ki jih je predlagal republiški sekretariat 
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za zdravstvo in socialno varstvo s popravki, ki sta jih sprejela odbor za delo 
in socialno zavarovanje republiškega zbora ter začasni odbor za zdravstveno 
zavarovanje republiškega zbora ter začasni odbor za zdravstveno zavarovanje 
kmetov socialno-zdravstvenega zbora na skupni seji 6. 12. 1967. Stroški za te 
zdravstvene storitve v celoti bremene sklade. 

Stroški za pravice, ki jih je določila federacija in ki jih predvideva predlog 
zakona v 11. členu, bi znašali okoli 30 milijonov N din in so za okoli 30 mili- 
jonov nižji od stroškov za sedanje osnovno zavarovanje. 

V 12. členu zakon predvideva obveznost skupnosti zdravstvenega zava- 
rovanja kmetov, da zagotovijo1 svojim zavarovancem zdravstveno varstvo za 
maligna obolenja in porodniško' varstvo tako, da zavarovanci nosijo' del stroškov 
za te vrste varstva. Če bi komunalne skupnosti določile, da gre za te storitve 
na račun sklada 50 %■ stroškov, bi to pomenilo za sklade obremenitev ca. 10 mi- 
lijinov din; 11. in 12. člen skupaj bi v tem primeru obremenila sklade za 40 mi- 
lijonov din. Zaradi tega bock> morali samoupravni organi v novem sistemu 
posvetiti posebno pozornost sklepanju o tem, kolikšen in kakšen obseg varstva 
hočejo oziroma so ekonomsko sposobni in pripravljeni plačati. 

II. Opredelitev dohodkov skladov 

1. Po predloženem predlogu zakona so prispevki kmetov-zavarovancev po- 
glavitni vir dohodkov skladov. Šestletne izkušnje pa so pokazale, da popolno 
samofinandranje ni izvedljivo. Zato so potrebni dodatni viri. 

Med dodatnimi viri dohodkov skladov je zlasti prispevek kmetov-delavcev 
od dohodka, ki ga imajo od kmetijske dejavnosti. Ta prispevek je mogoče uvesti 
samo v obliki davka, to je v obliki prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske 
dejavnosti. V ta namen se hkrati predlaga tudi predlog za. zakon o dopolnitvah 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. Ta zakon 
bi bilo treba sprejeti istočasno z zakonom o zdravstvenem zavarovanju kmetov, 
ker bi v nasprotnem primeru bila mogoča, izvedba zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov. K temu pa. velja dodati, da ta prispevek ne bo posegel v do- 
hodke tistih delavcev, ki imajo le nekaj malega zemlje ali pa imajo zemljo v 
odročnih in hribovitih predelih. Ta prispevek se bo določil v odstotku od kata- 
strskega dohodka. Zato odpade okoli 80 000 takih delavcev, ki so sicer zavezanci 
prispevka, od kmetijske dejavnosti, a so plačevanja oproščeni, ker je njihov ka- 
tastrski dohodek pod 200 N din (po< odlokih nekaterih občin pod 500 N din) 
oziroma pod 2000 N din v višinskih krajih. Z republiškim prispevkom bodo 
torej zajeti samo pravi kmetje-delavci, ki jim je dohodek od kmetijske dejav- 
nosti pomemben vir njihove življenjske ravni in finančno-ekonornskega položaja. 

S tem novim prispevkom kot dodatnim virom dohodkov skladov bi se skup- 
nostim kmetov pomagalo obvladati težave, ki jih v financiranju skladov po- 
vzroča socialna problematika vasi in podeželja. Zato se višina tega prispevka 
določa tako (8 % od KD), da bi b;ile te težave lahko obvladane. Velja pripomniti, 
da se je tudi večina občinskih skupščin izjavila, da ta prispevek ne bi smel 
znašati manj kot 6 °/o. 

Predlog zakona predvideva možnost, da kmetje-delavci tiste svoje družinske 
in gospodinjske člane, ki ne morejo biti z njim vred zavarovani v delavskem 
zavarovanju, lahko zavarujejo v kmečkem zavarovanju, ker bi sicer ne bili ni- 
kjer zdravstveno zavarovani. Seveda pa lahko predlog zakona to pravico pri- 
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znava kmetam-delaveem samo, če se taki kmetje vključijo kot delni sofinan- 
cerji stroškov skladov. 

Končno velja omeniti, da je tudi SR Hrvatska s 1. januarjem 1967 uvedla 
prispevek kmetov-delavcev v obliki davka kot enega rednih virov za kritje 
stroškov skladov kmečkega zavarovanja. V SR Hrvatski se ta prispevek giblje 
na ravni 6 '%> od katastrskega dohodka. 

2. Zaradi uvedbe republiškega prispevka po 15. členu zakona se mora 
nujno spremeniti tudi sedanji način izpolnjevanja obveznosti kmetov-zava- 
rovancev. 

Po sedaj veljavnem zakonu kmetje-zavarovanci svoje obveznosti do skladov 
v celoti izpolnjujejo tako, da plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje. 

Po predlogu zakona pa bi kmetje-zavarovanci svoje obveznosti do skladov 
izpolnjevali v dveh oblikah: 

— deloma še dalje v isti obliki llaot sedaj, to je v obliki prispevka za 
zdravstveno zavarovanje kmetov, 

— deloma pa v obliki davka, to je v obliki 8% republiškega prispevka iz 
osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti. 

Ker katastrski dohodek kmetov-zavarovancev na območju SR Slovenije 
po odbitku oprostitev in olajšav, ter tisti katastrski dohodek kmetov-zavaro- 
vancev, od katerega bi se plačeval 8°/o republiški prispevek iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti, znaša okoli 280 milijonov N din, bi kmetje- 
zavarovanci v obliki davka prispevali k stroškom skladov kmečkega zavarovanja 
okoli 23 milijonov N din. 

Stroške prek te višine pa bi kmetje-zavarovanci krili v obliki prispevka 
za zdravstveno zavarovanje kmetov, torej tako kot doslej; če bi izdatki skladov 
znašali toliko, kot leta 1966, bi kmetje-zavarovanci v obliki prispevka za zdrav- 
stveno zavarovanje prispevali 31 milijonov N din. Iz tega izhaja, da bi kmetje- 
zavarovanci v novem sistemu v sklade kmečkega zavarovanja prispevali v obliki 
davka okoli 38'°/o, v obliki prispevka za zdravstveno zavarovanje pa okoli 54% 
vseh izdatkov, tj. skupaj 92 %> vseh bremen tega zavarovanja. 

3. Drugi nov vir dohodkov skladov je posebni prispevek od zaslužkov 
kmetov za občasna dela, ki jih delovne organizacije izplačujejo kmetom-zava- 
rovaneem (15. in 20. člen). 

Možnost za uvedbo tega prispevka republiki izrecno priznava 10. člen novele 
temeljnega zakona. Uvedbo tega prispevka opravičuje zlasti tale razlog: 

Delovne organizacije (zlasti gozdne) angažirajo kmete-zavarovance kmeč- 
kega zavarovanja za razna občasna oziroma sezonska opravila, kot so posek 
lesa v gozdu, spravilo lesa iz gozda, prevoz lesa, obiranje hmelja in podobno. 
Če kmet-zavarovanec kmečkega zavarovanja pri opravlj.anju tega občasnega 
dela zboli ah se ponesreči, ta riziko nosi sklad kmečkega zavarovanja, ker je 
tak kmet njegov zavarovanec. Po načelih financiranja socialnega zavarovanja 
pa riziko za nezgodo ali poklicno obolenje nosi tisti, ki to riziko povzroča. 

Po predlogu zakona naj bi se ta posebni prispevek plačeval po stopnji 0,5 %> 
od izplačanega zaslužka, če ta vključuje tudi delovna sredstva, če pa zajema 
samo plačilo za delo, pa znaša ta stopnja 1 °/o. Ocenjuje se (točnih podatkov o 
tem ni), da tekom leta izplačani zaslužki predstavljajo skupno znesek okoli 
70 milijonov novih dinarjev; iz tega naslova bi torej skladi predvidoma prejeli 
350 000 N din, 

4. Na zanesljivejši in stabilnejši dotok sredstev skladom bosta nedvomno 
vplivali tudi določbi 26. in 27. člena predloga zakona, čeprav nista samo fi- 
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nančna instrumenta, temveč instrumenta, ki naj vplivata na zavarovanca, da 
bolj racionalno koristi zdravstveno varstvoi Podobna inštituta pozna tudi de- 
lavsko zdravstveno zavarovanje. 

Po 26. členu predloga zakona, zavarovana oseba pravice pridobi šele potem, 
ko je določeno' dobo zavarovana (predhodno zavarovanje). 

Po 27. 'členu predloga zakona je uveljavljanje pravice vezano na veljavnost 
zdravstvene izkaznice, ta pa je odvisna od izpolnitve obveznosti zavarovanca 
do skladov. Zavarovanec le izjemoma lahko uživa pravice, ne da bi izpolnil 
obveznost tega sklada. Ta izjema je podana, oe zavarovanec teh obveznosti ni 
izpolnil zaradi tega, ker so mu bile zaradi določenih okolnosti odpisane ali ker 
je objektivno ugotovljeno, da ne more izpolniti svojih obveznosti — vsaj ne 
v celoti. 

5. V predlog zakona ni sprejeta zahteva skupščine republiške skupnosti 
kmetov, da bi k stroškom skladov prispevale tudi kmetijske gospodarske orga- 
nizacije zato, ker so z arondacijo najboljše obdelovalne zemlje zmanjšale eko- 
nomsko moč kmeta in znižale katastrsko osnovo, od katere se določa prispevek 
za zdravstveno zavarovanje. 

III. Druge pomembne določbe predloga zakona 

1. Predlog zakona (27. člen) uvaja poseben nov institut, tj. postopek za ugo- 
tavljanje neizterljivosti prispevka, 

V sedanjem sistemu se neizterjani prispevki gibljejo na ravni 8 do 10 %>. 
Zaradi neizterjanih prispevkov nastaja v skladih težaven problem. Na drugi 
strani pa predlog zakona (27. člen) uveljavljanje pravice veže na izpolnjene 
obveznosti do skladov. 

2. Poseben problem predstavlja znižanje ali odpis prispevka zaradi ele- 
mentarnih nezgod. Samoupravni organi zagovarjajo sicer stališče, naj bi o tem 
odpisu odločali cini sami. Občinske skupščine pa opozarjajo na dupliranje dela, 
na objektivnost presoje, na večje administrativne stroške, če bi se uveljavil 
predlog organov skupnosti kmetov. Zato' zakon določa, da znižanje ali odpis 
prispevka spada v pristojnost občinskih organov. 

3. Primanjkljaji skladov kmečkega zavarovanja so zelo akuten in pereč 
problem. Tu ne gre samo na primanjkljaje, ki so nastali v letu 1966 in ki še 
danes niso pokriti, ter za primanjkljaje, ki so nastali v letu 1967, temveč za 
velike primanjkljaje, ki so nastali v letih pred letom 1966 in ki še do danes 
niso pokriti. 

Po informacijah o skladih zdravstvenega zavarovanja kmetov republiškega 
zavoda za socialno1 zavarovanje znašajo primanjkljaji nastali: 

— v letih pred 1966  okoli 7 milij. N din 
— v letu 1966  okoli 4 milij. N din 
— v letu 1967 (od I. do IX.) okoli 4 milij. N din 
Skupaj znašajo primanjkljaji torej nad 15 milijonov N din. 

Glede na ta predlog zakona predvideva, da še dalje cstane v veljavi 28. 
člen sedanjega zakona, ki ureja primanjkljaje, izvirajoče iz neizpolnjenih 
obveznosti takratnih zavezancev (kmetov-zavarovancev, kmetov-delavcev in 
občinskih proračunov). Prav tako, še dalje ostane v veljavi zakon o kritju pri- 
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manjkljajev, nastalih do leta 1966 v zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki ga 
je Skupščina SR Slovenije sprejela leta 1967. Po tem zakonu se del primanj- 
kljajev krije s tem, da skupščine komunalnih skupnosti kmetov predpišejo 
izredne prispevke za kritje primanjkljajev. 

Za kritje primanjkljajev, ki so nastali v letu 1966 in kis bodo* nastali v letu 
1967, predvideva predlog zakona drugačno ureditev, kot jo pozna sedaj veljavni 
zakon. Po sedaj veljavnem zakonu se primanjkljaji, ki so nastali v letu 1966 
in ki bodo nastali v letu 1967, krijejo tako, da skupščina komunalne skupnosti 
kmetov predpiše izredni prispevek, ki ga plačajo zavarovanci. Sklep komu- 
nalne skupnosti kmetov o predpisu izrednega prispevka pa velja, če na tak 
predpis dajo soglasje občinske skupščine. 

Nekatere skupščine komunalnih skupnosti kmetov so v letošnjem letu — 
čeprav z velikimi težavami in pomisleki — predpisale ta izredni prispevek. 
Mnoge občinske skupščine pa so odrekle soglasje k temu predpisu. S tem pa 
je komunalnim skupnostim kmetov praktično« nemogoče priti do dohodkov za 
kritje teh primanjkljajev. Tak pereč problem je nastal pri komunalni skupnosti 
kmetov Ljubljana, v kateri je od 17 občin kar 8 občinskih skupščin odreklo to 
soglasje. S tem pa so občinske skupščine ogrozile sklenitev sporazuma med 
komunalno skupnostjo kmetov Ljubljana in zdravstvenimi zavodi, ker slednji 
sklenitev pogodbe vežejo na pogoj, da komunalna skupnost kmetov podvzame 
ukrepe za zagotovitev dohodkov, s katerimi pokrije primanjkljaje, to je, plača 
zdravstvenim zavodom opravljene storitve, ki doslej še niso plačane. 

Glede na to problematiko predlog zakona predvideva, da bi skupščine 
komunalnih skupnosti kmetov za kritje primanjkljajev, nastalih v letu 1966 in 
1967 lahko predpisale izredni prispevek brez soglasja občinskih skupščin. To 
pomeni, naj bi za predpis izrednih prispevkov za kritje primanjkljajev iz leta 
1966 in 1967 veljal isti režim, kot naj bi po predlogu zakona veljal v bodoče, 
to je, da skupščine komunalnih skupnosti kmetov za predpis izrednega pri- 
spevka za kritje primanjkljajev niso vezane na soglasje občinskih skupščin. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. 12. 1967 obravnavala predlog zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov 
z dne 22. 11. 1967, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo- ugotovljeno, da se s predlaganim zakonom, 
v zvezi s spremembami in dopolnitvami temeljnega zakona o zdravstvenem 
zavarovanju kmetov (Ur. 1. SFRJ, št. 12/67) bistveno spreminja obstoječa ure- 
ditev zdravstvenega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji. Spremembe zadevajo 
najpomembnejša vprašanja (finančni viri, krog zavarovanih oseb, obseg zdrav- 
stvenega varstva, pooblastila, samoupravnih organov, ugotavljanje in uveljav- 
ljanje pravic zavarovancev) v tolikšnem obsegu, da je smotrno sprejeti v celoti 
nov zakon o zdravstvenem zavarovanju kmetov. 

Po splošnem mnenju članov komisije je predlagani zakon sprejemljiv le 
kot začasen akt. Zakon je sicer neobhoden zaradi ureditve najbolj perečih prak- 
tičnih problemov na področju zdravstvenega zavarovanja kmetov, vendar pa 
predložene rešitve, ki so zato nujno usmerjene predvsem na urejanje sedanjega 
finančnega stanja v skladih zdravstvenega zavarovanja kmetov, ne bi mogle 



464 Priloge 

imeti značaja dolgoročnih sistemskih rešitev na tem področju. Ob tem pa je 
biLo ugotovljeno, da kljub začasnemu pomenu predlagani zakon le predstavlja 
pomemben korak v približevanju bodoči sistemski ureditvi splošnega zdrav- 
stvenega zavarovanja. 

S predlaganim zakonom je še popolneje izvedeno načelo samoupravljanja 
na tem področju. Ob tej ugotovitvi je bilo v razpravi izraženo tudi mnenje, da 
bi zaradi danih objektivnih in subjektivnih okoliščin utegnilo priti med kmeti 
v posameznih komunalnih skupnosti zdravstvenega zavarovanja do neopra- 
vičeno velikih razlik v višini prispevkov za zdravstveno zavarovanje in v 
obsegu pravic do zdravstvenega varstva, s čimer bi bila poleg političnih posledic 
ogrožena tudi načela vzajemnosti in solidarnosti, na katerih temelji zdravstveno 
zavarovanje kmetov (2. člen zakonskega predloga). Raven zdravstvenega var- 
stva kmetov kot enotne kategorije delovnih ljudi, bi morala biti po tem mne- 
nju enotnejša v republiškem merilu. Predlagani zakon pa v tem pogledu ne 
daje niti usmerjevalnih oziroma usklajevalnih elementov v navedeni smeri. 

Ob navedenem mnenju je prevladalo stališče, da je osnovna enotnost 
zdravstvenega zavarovanja kmetov zagotovljena z obveznim minimalnimi ob- 
segom zdravstvenega varstva, ki je določen v 5. členu temeljnega zakona o 
zdravstvenem zavarovanju kmetov in v 11. ter 12. členu predlaganega repu- 
bliškega zakona, Ker pa je razširitev pravic do zdravstvenega varstva prek 
navedenega obveznega obsega povsem odvisna od posameznih komunalnih 
skupnosti kmetov, ki bodo te dodatne pravioe tudi. financirale, je razumljivo, 
da bo prihajalo do nekaterih razlik predvsem zaradi večje ali manjše finančne 
zmogljivosti posameznih območij. Vendar se ob taki ureditvi sistema zdrav- 
stvenega zavarovanja kmetov, ki temelji na samoupravi ožjih skupnosti in 
pretežno na samofinanciranju, ne bi moglo postaviti načela popolnega izrav- 
nanja, ki bi terjalo tudi ustrezno prelivanje sredstev. Člani komisije pa so se 
strinjali v mnenju, da bi določeno usklajevalno funkcijo oziroma skrb za čim 
enotnejši sistem zavarovanja v tej zvezi morala opravljati republiška skupnost 
zdravstvenega zavarovanja kmetov, o kateri pa je predlog zakona povsem ne- 
odrejen in se omenja le v zvezi z republiškim skladom za pozavasrovanje. 

Komisija je obravnavala zakonski predlog obenem z amandmaji, ki sta jih 
k posameznim določbam zakonskega predloga sprejela odbora za delo in soci- 
alno zavarovanje kmetov soeialno-zdravstvenega zbora na skupni seji dne 6. 12. 
1967. Amandmaje, ki jih je na navedeni seji predstavnik izvršnega sveta že 
sprejel, je komisija upoštevala kot sestavni del besedila zakonskega predloga. 
Ker je predstavnik izvršnega sveta na seji komisije izjavil, da sprejema tudi 
amandmaje k 11., 12., 16., 17., 18., 19., 20. in 34. členu, glede katerih si je na 
seji navedenih odborov dne 6. 12. 1967 izjavo pridržal, je komisija tudi te 
amandmaje obravnavala kot sestavni del zakonskega predloga. 

V podrobni obravnavi je komisija k pesEmeznim določbam zakonskega 
predloga predlagala naslednje spremembe in dopolnitve: 

K 9. členu : besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Po tem zakonu zavarovane osebe, ki so postale nezmožne za delo in za 

svoje preživljanje pred prenehanjem zavarovanja, ostanejo> zavarovane, dokler 
traja nezmožnost za delo.« 

Z amandmajem, sprejetim na skupni seji navedenih odborov, je bila do- 
ločba tega člena preformiulirana tako, da bi se zavarovanje po tem členu 
podaljšalo le zavarovanoem, katerim je zavarovanje prenehalo med zdravlje- 
njem in sioer le za čas zdravljenja. Iz utemeljitve amandmaja izhaja stališče 
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odborov, da prvotno besedilo določbe ni bilo dovolj jasno, zaradi česar ga je 
bilo treba precizirati z jasnejšo formulacijo. 

Na seji komisije je bilo ugotovljeno, da se z amandmajem odborov de- 
jansko zožuje prvotni smisel določbe 9. člena, kajti nezmožnost za delo in 
preživijanje kot ustaljen pojem iz terminologije socialnega zavarovanja je znat- 
no širši kot zgolj zdravljenje ter prihaja v poštev tudi v zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov, zlasti v primeru ko ob nezmožnosti za delo in preživljanje iz 
različnih vzrokov, ne samo zaradi zdravljenja, nastopijo tudi okoliščine, ki bi 
sicer normalno povzročile prenehanje zavarovanja. 

Tudi predstavnik izvršnega sveta kot predlagatelja zakona je menil, da 
amandma odborov spreminja in zožuje prvotni smisel določbe 9. člena tecr se 
je strinjal s stališčem komisije, da je treba ohraniti prvotni širši smisel te 
določbe. Da pa bi bil smisel prvotne določbe 9. člena povsem jasen, je bilo 
treba vanjo vnesti dopolnitev, iz katere nedvomno izhaja, da po tem zakonu 
zavarovane osebe ostanejo zavarovane za ves čas nezmožnosti za delo tudi po 
prenehanju zavarovanja, če je nezmožnost za delo nastopila še pred prene- 
hanjem zavarovanja. 

K 15. členu: V drugi vrsti besedila 2. točke se beseda »-zavarovanci-« 
(prvotno besedilo zakonskega predloga) nadomesti z besedilom »osebe, zava- 
rovane«. 

Sprememba je redakcijskega značaja. V zvezi z ostalim besedilom te točke 
ne ustreza povsem niti beseda »zavarovanci-« v besedilu zakonskega predloga, 
niti »zavarovane osebe« kot je formulacijo predstavnik izvršnega sveta spre- 
menil na seji odborov dne 6. 12. 1967. Če se besedilo želi popraviti zaradi boljše 
povezave z ostalim besedilom v stavku in zaradi jiasnosti, ga je treba precizirati 
tako, da bo jasno razvidno, da- so v tej določbi mišljena občasna dela zunaj 
delovnega razmerja, ki jih opravijo osebe, zavarovane po tem zakonu. 

K 20. členu: v drugi vrsti prvega odstavka se beseda »-zavarovanci« 
nadomesti z besedama »osebe, zavarovane«. 

Sprememba je potrebna iz istih redakcijskih razlogov kot sprememba v 
15. členu. 

K 27. členu: besedilo zadnjega odstavka se izloči v samostojen 27. a 
člen. 

V zadnjem odstavku 27. člena se daje republiškemu sekretarju za finance 
pooblastilo za izdajo navodila, pri čemer se z amandmaj'Sm odborov navodilo 
razširja tudi na način dajanja podatkov o razmerju delitve prispevkov. Ker 
navodilo tako ni neposredno vezano le na materijo 27. člena, je treba besedilo 
zadnjega odstavka postaviti kot samostojno določbo. 

Komisija se ni strinjala z amandmajem odborov k 27. členu, s katerim naj 
bi se dodal nov tretji odstavek z določbo, da zavarovana oseba sama nosi stroške 
zdravstvenega varstva v primeru, če uveljavi zdravstveno varstvo ne da bi 
predložila veljavno zdravstveno izkaznico in prej, preden so izpolnjeni pogoji 
iz drugega odstavka 27. člena, in sicer za čas do izpolnitve omenjenih pogojev 
oziroma do predložitve veljavne izkaznice. Odbora sta amandma utemeljila s 
potrebo po večji disciplini zavarovancev. 

Po mnenju komisije je navedena dopolnitev glede na ostale določbe 27. 
člena nepotrebna, obenem pa jim tudi deloma nasprotuje. Tako je že v prvem 
odstavku določeno, da zavarovanec lahko uveljavlja pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja samo pod pogojemi, da ob uveljavljanju pravice predloži zdrav- 
stvenemu zavodu zdravstveno izkaznico. Po' drugem odstavku se zdravstvena 
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izkaznica potrjuje vsako Leto v aprilu, pri čemer se ugotavlja, če je zavarovanec 
poravnal obveznosti za preteklo leto. Izkaznica se potrdi tudi, če so obveznosti 
odpisane ali pa teče postopek za ugotovitev neizterljivosti. Po tretjem odstavku 
se izkaznica potrdi tudi kasneje, če zavarovanec dokaže, da je izpolnil pogoje. 
Poleg tega je v 30. členu med drugim določeno, da se glede uveljavljanja pravic 
do zdravstvenega varstva kmetov primerno uporabljajo predpisi o zdravstvenem 
zavarovanju delavcev. Ob vseh teh določbah je dodatna določba predlaganega 
novega tretjega odstavka 27. 'člena nepotrebna. Hkrati pa neupravičeno' pri- 
zadeva pravice zavarovancev, kajti če zavarovanec izpolni pogoje, kar se po 
navedenem sistemu vedno ugotavlja za nazaj, se mu vzpostavijo pravice zava- 
rovanja tudi za nazaj in ne le za čas po> izpolnitvi pogojev. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganimi spremembami in dopol- 
nitvami strinjal. 

Glede amandmajev odborov k 8. in 15. členu, glede katerih si je pred- 
stavnik izvršnega sveta tudi na seji komisije še pridržal izjavo, je bila komisija 
mnenja, da sta sprejemljiva. V tem pogledu se komisija strinja s stališči od- 
borov. Člani družinske in gospodinjske skupnosti lastnikov kmetijskega zem- 
ljišča, ki se na zemljišču lastnika, zavarovanega v delavskem zavarovanju, 
Ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot z rednim poklicem in jim je to redni 
vir za preživljanje, niso pa po lastniku zemljišča v delavskem zavarovanju —; 

so nedvomno kmetje in jimi mora biti zagotovljeno obvezno zavarovanje po 
predlaganem zakonu, ne pa le fakultativna možnost zavarovanja po posebnih 
pogodbah med občino in komunalno skupnostjo. Ker se prispevek za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov sicer plačuje od dohodkov z zemljišča oziroma od 
kmetijske dejavnosti, je povsem upravičeno, da se tudi v tem primeru plačuje 
prispevek za zdravstveno zavarovanje na enaki osnovi, čeprav kot zavezanec 
neposredno ne nastopi zavarovanec, ker ta ni lastnik, vendar pa s svojim delom 
ustvarja dohodek od kmetijstva v korist lastnika zemljišča. 

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.: 190-5/67 
Ljubljana, 16. 12. 1967 

Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora in začasni odbor 
za zdravstveno zavarovanje kmetov socialno-zdravstvenega zbora sta na skupni 
seji dne 6. 12. 1967 razpravljala o predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov, ki ga je skupščini predložil izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi zakonskega predloga sta odbora upoštevala, da predlog 
zakona sprejemamo« v času, ko še niso« dokončno izoblikovane nove sistemske 
rešitve na področju zdravstvenega zavarovanja. Zato predloženi zakon ne pred- 
stavlja sistemske rešitve, temveč predvsem uskladitev sedaj veljavnega repu- 
bliškega zakona z novelo temeljnega zakona o* zdravstvenem zavarovanju kme- 
tov in boljšo ureditev nekaterih ključnih nezadovoljivo rešenih vprašanj. To 
so krog zavarovancev, obseg zdravstvenega varstva in financiranje zdravstve- 
nega zavarovanja. Opredelitev kroga zavarovancev je s predlogom zakona 
zadovoljivo rešena. Glede odrejanja obsega zdravstvenega varstva in financi- 
ranja zavarovanja imajo samoupravni organi zavarovanja povečane pristojnosti. 
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Taka ureditev zagotavlja, da bo obseg zdravstvenega varstva pogojen z eko- 
nomsko močjo kmetov-zavarovancev. 

Odbora sta. pozitivno ocenila uvedbo dodatnih virov financiranja zava- 
rovanja, predvsem uvedbo republiškega prispevka iz osebnega dohodka od 
kmetijske dejavnosti, ki ga bodo plačevali tudi kmetje-delavci, V tej zvezi sta 
odbora obravnavala tudi predlog zakona O' dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. Glede na pomen omenjenega 
zakona za zadovoljivo ureditev financiranja zdravstvenega zavarovanja kmetov 
sta odbora zavzela stališče tudi do tega zakona in ga posredovala pristojnima 
odboroma republiškega zbora in gospodarskega zbora. Poudarila sta, da uvedbo 
tega prispevka terjajb poleg dejstva, da ni možno v sedanjih pogojih dosledno 
realizirati načela samofinanciranja, še naslednji razlogi: 

— Kmet-delavec, zlasti tisti, ki ima večje dohodke od kmetijske dejavnosti, 
je sedaj v ekonomsko privilegiranem položaju, tako v primerjavi s krnetom- 
zavarovaneem kot tudi delavcem-zavarovancem. Kmet-delavec plača le pri- 
spevek iz osebnega dohodka iz kmetijske dejavnosti, medtem ko kmet-zavaro- 
vanec plača še prispevek za zdravstveno zavarovanje. Da bi kmetje-zavarovanci 
lahko' plačevali prispevek za svoje zdravstveno zavarovanje, ki je bil dokaj 
visok, glede na njihovo ekonomsko zmožnost, so občinske skupščine zniževale 
prispevek iz osebnega dohodka od kmetijstva. Teh olajšav so bili deležni last- 
niki zemlje, kar je kmetom-delavcem še izboljšalo njihov ekonomski položaj. 
Takšna situacija je omogočila kmetu-delavcu, da je bila njegova kmetijska 
proizvo<dnja obremenjena z nižjimi stroški in je tako ustvaril večji dohodek 
po< enoti proizvoda kot kmet-zavar ovanec. 

V primerjavi z obremenitvijo' dohodka delavca-zavarovanca pa dejanski 
dohodki kmeta-delavca niso bili adekvatno obremenjeni s prispevki za zdrav- 
stveno zavarovanje. 

— Izvajanje gospodarske in družbene reforme omejuje možnosti zapo- 
slovanja. Zato bi bilo treba z zaposlitveno politiko zagotoviti možnost zapo- 
slitve tistim, ki imajo ustrezno izobrazbo in nimajoi drugih možnosti, za pre- 
življanje. Z ustrezno davčno politiko' bi bilo možno zajeziti odtok tiste delovne 
sile z vasi, ki ima glede na zemljiško površino zadovoljive možnosti za pre- 
življanje. S tem ne bi. bil prizadet dejanski polproletarec, ker je zaradi mini- 
malnih dohodkov od kmetijske dejavnosti oproščen prispevkov od kmetijstva. 
Pri tem tudi ni prezreti, da je prizadeta produktivnost kmeta-delavca, tako na 
njegovem delovnem mestu, kakor tudi pri obdelavi zemlje, ker je njegova 
delovna obremenitev prevelika. 

Spričo navedenega sta bila odbora mnenja, da je predlagana stopnja repu- 
bliškega prispevka iz. osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti v višini 8% 
prenizka. Odbora sta menila, da bi bilo treba predpisati stopnjo omenjenega 
prispevka v taki višini, da bi z njim krili približne stroške zdravstvenega var- 
stva, predpisanega s temeljnim zakonom in 11. členom predloga tega zakona, 

Istočasno sta odbora obravnavala tudi predlog doma usmiljenih sester sv. 
Vincencija Pavelskega. Kamnik,, v katerem se predlaga, da bi v novem zakonu 
o kmečkem zavarovanju uredili položaj onih sester tega reda, ki so za.poslene 
izključno le pri kmetijskih delih. Odbora sta ugotovila, da predlogu ni možno 
ugoditi, ker zdravstveno zavarovanje kmetov zajema le individualne kmečke 
zavarovance, med katere pa nikakor ne moremo šteti vse, ali pa le nekatere 
pripadnike verskih redov. Verski red namreč ne moremo šteti kot združbe, ki 
je nastala zaradi kmetijske proizvodnje, temveč je njih osnovna dejavnost dru- 
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gačna in j;im je kmetijska le eden od virov za preživljanje. Odbora sta ugotovila, 
da obstajata dve možnosti za zadovoljivo rešitev vprašanja zdravstvenega zava- 
rovanja pripadnikov verskih redov. Ena možnost je zdravstveno zavarovanje 
v okviru delavskega zavarovanja na osnovi pogodbe, kot je to urejeno za 
duhovnike in obrtnike s tem, da pooblaščen predstojnik verskih redov (škofijski 
ordinariat) sklene pogodbo z republiško skupnostjo socialnega zavarovanja de- 
lavcev. Druga možnost pa je, da lahko republika na osnovi pooblastila zveznih 
predpisov uvede posebno zavarovanje za to kategorijo oseb. 

Pri podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga sta odbora upoštevala 
tudi naslednje amandmaje, ki jih je dal predstavnik izvršnega sveta na sami 
seji: 

K 4. členu: V prvem odlstavku se beseda »zdravstvo« nadomesti z be- 
sedama »zdravstveno varstvo«. 

K 12. členu : V zadnjem odstavku se za besedo »kmetov« postavi pika 
in ostalo besedilo stavka črta. 

K 15. členu: V 2. točki se beseda »zavarovanci« nadomesti z besedama 
»zavarovane osebe«. 

K 17. členu: Na koncu tretjega odstavka: se doda besedilo: »Zavaro- 
vanci, ki so oproščeni plačevanja prispevkov iz osebnega dohodka od kmetijske 
dejavnosti, plačajo prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, povečan za 
republiški prispevek iz 4. točke 15. člena tega zakona.« 

K 20. členu : V prvem in zadnjem odstavku se beseda »zavarovanci« 
oziroma »zavarovanec« nadomestita z besedama »zavarovane osebe« oziroma 
»zavarovana oseba«. 

Pri podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga sta odbora sprejela 
naslednje amandmaje: 

K 8. členu: V prvem odstavku se med besedama »so« in »zavarovani« 
vstavi beseda »obvezno«. 

Sprememba je potrebna, ker je treba že z zakonom določiti, da so osebe 
navedene v prvi in drugi točki tega odstavka obvezno zavarovane. Gre namreč 
za znatno število takih oseb, kii so že danes dejansko zavarovanci kmečkega 
zavarovanja in ne bi bilo prav, da bi osebe navedene v drugi točki, svojstvo 
zavarovanca pridobile šele na osnovi pogodbe, sklenjene med komunalno skup- 
nostjo kmetov in občino. 

— Zadnji stavek v drugi točki se črta. 
Sprememba je potrebna zaradi spremembe uvodnega stavka. 
K 9. členu : Besedilo tega člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»Zavarovane osebe, katerim je zavarovanje prenehalo med zdravljenjem, osta- 
nejo zavarovane, dokler se zdravijo.« 

Sprememba je potrebna, ker v dosedanjem besedilu ni bilo dovolj jasno 
razvidno, da gre za tiste osebe, ki so se pričele zdraviti pred prenehanjem zava- 
rovanja. V takih primerih je nujno, da se jim zagotovi zdravstveno varstvo za 
ves čas, dokler se zdravijo. 

K 11. členu: "V" tretji točki se črta besedilo »porodi na domu«. 
Sprememba je potrebna, ker je treba porode na domu in porodniško pomoč 

v bolnišnici enako obravnavati. V primeru, da bi porodi na domu v celoti bre^ 
menih sklade zdravstvenega zavarovanja, bi stimulirah porode na domu, kar 
pa ni v skladu s sodobnim medicinskim konceptom. 

— Točka 5, 6 in 7 se črta. 
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Sprememba je potrebna, ker je v omenjenih primerih podan širši družbeni 
interes in ne bi bilo prav, da bi stroške za tovrstno zdravstveno varstvo nosili 
samo skladi zdravstvenega zavarovanja kmetov. Treba je tudi upoštevati, da 
gre pri točki 6 in 7 za zdravstveno preventivo*, pri kateri morajo sodelovati tudi 
družbeno-politiene skupnosti. Razmerje sofinanciranja je treba urediti s po- 
godbo med občinami in komunalnimi skupnostmi zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Mumps v obliki, epidemije za našo> republiko1 nii značilen. Če pa še 
gripa pojavi v obliki epidemije, pa so potrebni širši zdravstveni ukrepi in je 
pirav, da pri financiranju le-teh sodelujejo tudi družbenopolitične skupnosti. 

— Točka 9 se spremeni tako, da se glasi: »-Prevoz bolnikov, obolelih za 
nalezljivo boleznijo, duševnih bolnikov, ki so nevarni za okolico, in hudo* poško- 
dovanih ali obolelih oseb, glede katerih so nujni zdravniški posegi v bolnišnici.« 

Dopolnitev je potrebna,, ker je treba hudo obolele osebe, glede katerih so 
nujni zdravniški posegi v bolnici, obravnavati enako kot poškodovane osebe. 
V obeh primerih gre za nuđenje hitre pomoči, in je prav, da tozadevni stroški 
v celoti bremenijo' sklad. 

— Točka 10 se črta. 
Sprememba je potrebna, ker je tovrstna oblika zdravstvenega varstva že 

zajeta v 3. točki tega člena. 
— Zadinji odstavek ise črta. 
Sprememba je potrebna, ker bi prevzem navedenih stroškov premočno 

obremenil sklade zdravstvenega zavarovanja. Prav bi bilo, da bi se v pogodbi 
med komunalno skupnostjo in zdravstveno službo določilo', kako se bodo krili 
stroški omenjene patrooažne službe. 

K 12. členu : Druga točka se spremeni tako, da se glaisi: »Porodniška 
pomoč doma in v bolnišnici ter zdravljenje v bolnišnici v zvezi s porodom; 

Sprememba je potrebna zaradi spremembe v 3. točki 11. člena, s katero 
porodi na domu ne gredo več obvezno v celoti v breme skladov, temveč se 
odločitev o tem prepušča samimi komunalnim skupnostim. 

K 14. členu: V drugi vrsti prvega odstavka se za besedo »kmetov« 
doda besedilo »in način odmerjanja prispevkov-«. 

Dopolnitev je potrebna, ker je treba že s splošnim aktom določiti način 
odmerjanja prispevkov, ter tako zagotoviti večji vpliv vseh zainteresiranih za 
ureditev tega vprašanja, 

-— V drugem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pred- 
log pošlje skupščina vsem občinskim skupščinam na območju komunalne skup^- 
nosti kmetov in ga objavi v vsaki občini na način, ki je v njej v navadi.« 

Sprememba je potrebna zaradi večje jasnosti in je zato redakcijskega 
značaja. 

K 15. členu : Za prvo, točko se vstavi nova točka, ki se glasi: 
»2. S prispevkom za zdravstveno zavarovanje kmetov, ki ga plačujejo last- 

niki kmetijskih zemljišč, ki niso zavarovanci tega zavarovanja, za zavarovane 
osebe iz 2. točke 8. člena.« 

— Dosedanja 2., 3- in 4. točka postane 3., 4. in 5. točka. 
Sprememba je utemeljena, s spremembo 8. člena, ki uvaja obvezno zava- 

rovanje tudi za osebe, navedene v drugi točki 8. člena,. Brez uvedbe tega pri- 
spevka iz nove 2. točke, ne bi bila zagotovljena sredstva za financiranje zdrav- 
stvenega zavarovanja zavarovanih oseb iz druge točke 8. člena. Nevzdržno pa 
bi bito, da bi breme za zdravstveno zavarovanje teh oseb nosile ostale zava- 
rovane osebe. Nadalje sta odbora tudi upoštevala, da omenjene osebe ustvarjajo 
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dohodek lastnikom kmetijskih zemljišč in da številni nimajo praktično nobenih 
lastnih dohodkov in s tem možnosti za samostojno plačevanje prispevkov. Ta 
odnos ima tudi neke značilnosti delovnega razmerja in. zato zavezuje lastnike, 
tako moralno kot materialno-, da poleg sredstev za vzdrževanje tem osebam 
financirajo tudi zdravstveno varstvo. 

K 16. točki : Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Višino oziroma stopnjo prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov po 

1. in 2. točki 15. člena tega zakona določi skupščina komunalne skupnosti 
kmetov.« 

— Drugi odstavek se črta. 
Sprememba je potrebna, ker sta dosedanji določili zakonskega predloga 

v nasprotju z 10. členom zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega 
zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ki določa, da višino in način 
odmerjanja prispevkov določa komunalna skupnost zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Že pri sprejemanju dosedanjega republiškega zakona je bilo poudar- 
jeno, da bi moralo biti odrejanje višine in načina odmerjanja prispevkov v 
pristojnosti komunalnih skupnosti, kar pa nam je takratni temeljni zakon 
onemogočil. Prej omenjena novela temeljnega zakona o zdravstvenem zava- 
rovanju kmetov je to stališče upoštevala in ga je treba sedaj v tem zakonu 
realizirati. 

K 17. členu: V prvem odstavku se v drugi vrsti besedilo »po 1. točki« 
nadomesti z besedilom »po> 1. in 2. točki«. 

Sprememba je potrebna zaradi spremembe v 15. členu. 
— V tretjem odstavku se črta zadnji stavek (amandma predlagatelja za- 

kona): »Zavarovanci, ki so oproščeni plačevanja prispevkov iz osebnega do- 
hodka od kmetijske dejavnosti, plačajo prispevek za zdravstveno zavarovanje 
kmetov, povečan za republiški prispevek iz 4. točke 15. člena tega zakona,« 

Sprememba je potrebna, ker bi s takim določilom zakona obremenili pred- 
vsem ekonomsko šibkejše zavarovance. To pa se ne sklada z načelom vzajem- 
nosti in solidarnosti in s samo utemeljitvijo predlagatelja zakona o dopolnitvi 
zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks. 

— Drugi stavek četrtega odstavka se črta. 
Sprememba je potrebna, ker že prvi stavek določa, da se odmerja prispevek 

v takih primerih po istih načelih, ki veljajo za odmero prispevka iz osebnega 
dohodka od kmetijske dejavnosti. Prav je, da se plačuje prispevek od posestva, 
ki še ni razdeljeno v celoti. Predlagano določilo pa bi tudi imelo za posledico 
nastajanje fiktivnega solastništva v izogib obveznostim. 

K 18. členu : V prvem odstavku se v prvi vrsti besedilo »po 1. točki« 
nadomesti z besedilom »po 1. in 2. točki.« 

Sprememba je potrebna zaradi spremembe v 15. členu. 
K 19. členu: V prvem odstavku se v peti vrsti besedilo »po 1. točki« 

nadomesti z besedilom »po 1. in 2. točki«. 
Sprememba je potrebna zaradi sprememb v 15. členu. 
K 20. členu : V prvem in drugem odstavku se v prvi vrsti besedilo 

»po 2. točki« nadomesti z besedilom »po 3. točki«. 
Sprememba je potrebna zaradi spremembe v 15. členu (preoštevilčenje 

točk). 
K 27. členu: V sedmi vrsti drugega odstavka se besedilo »po 1. točki« 

nadomesti z besedilom »po 1. in 2. točki«. 
Sprememba je potrebna zaradi spremembe v 15. členu. 
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— Za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: »V primerih, 
ko zavarovana oseba uveljavi zdravstveno varstvo, ne da bi predložila veljavno 
zdravstveno izkaznico in prej, preden so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 
tega člena, sama plača stroške tega varstva za čas do izpolnitve omenjenih 
pogojev oziroma do predložitve veljavne izkaznice. 

Sprememba je potrebna, da se zagotovi večja disciplina pri izpolnjevanju 
obveznosti do skladov. 

— V peti vrsti zadnjega odstavka se črta beseda »lahko«. 
Sprememba je potrebna, ker je treba sekretariat zavezati za izdajo na- 

vodila. 
— Na koncu1 sitavka zadnjega odstavka se črta pikia in doda naslednje 

besedilo: »in dajanje podatkov o razmerju delitve prispevkov.« 
Dopolnitev je potrebna, da bi imele komunalne skupnosti natančen pregled, 

kako dotekajo sredstva skladom po posameznih občinah. Na podlagi takih po- 
datkov lahko komunalne skupnosti kmetov že tekom leta ustrezno ukrepajo. 

K 28. členu : Doda se nov stavek, ki se glasi: »Iz zdravstvene izkaznice 
morajo biti razvidne pravice in dolžnosti zavarovane osebe glede uveljavljianja 
zdravstvenega varstva.« 

Sprememba je potrebna, da bi bili zavarovanci seznanjeni s svojimi pra- 
vicami in dolžnostmi in da se olajša poslovanje zdravstvenim zavodom. 

K 33. členu: V 3. vrsti se beseda »izdani:« nadomesti z besedo »ve- 
ljavni«. 

Sprememba je potrebna zato, ker ta razmerja urejajo poleg republiških 
tudi zvezni predpisi. 

K 34. členu: V prvi vrsti se beseda »tretjega« nadomesti z besedo 
»drugega«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je pogojena s spremembo v 16. 
členu. 

Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal z amandmaji k 9. členu, 6. točki 
11. člena, 14. členu, prvemu in četrtemu odstavku 17. člena, 27. členu, 28. členu 
in 33. členu. Pridržal pa si je izjavo do ostalih amandmajev, k 8., 11., 12., 15., 
16., 17., 18., 19., 20. in 34. členu. 

Odbora predlagata zboroma, da sprejmeta predlog zakona s sprejetimi 
amandmaji odborov. 

Za poročevalca na seji zbora je določil odbor za delo in socialno zavarovanje 
republiškega zbora poslanca Slavka Jakofčiča, začasni odbor za zdravstveno 
zavarovanje kmetov sodialno-zdravstvenega zbora pa poslanca Jožeta Nereda. 

Št.: 190-5/67 
Ljubljana, 7. 12. 1967 

Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora ter začasni odbor 
za zdravstveno zavarovanje kmetov socialno-zdravstvenega zbora sta na skupni 
seji dne 22. 12. 1967 obravnavala prečiščeno besedilo predloga zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov z dne 12. 12. 1967, s katerim je izvršni svet na- 
domestil prvotni zakonski predlog z dne 22. 11. 1967. 

Odbora sta ugotovila, da so v prečiščenem besedilu zakonskega predloga 
prevzete spremembe oziroma dopolnitve, ki sta jih predlagala odbora in zako- 
nodajno-pravna komisija. Izvršni svet po novem besedilu zakonskega predloga 
ni sprejel amandmajev navedenih odborov k 9., 16., 17., 27. in 34. členu predloga 
zakona z dne 22. 11. 1967. 
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Pri podrobni obravnavi prečiščenega besedila predloga zakona sta se odbora 
strinjala z besedilom 9. člena, ker je formulacija preciznejša od tiste, ki sta jo 
odbora predlagala v svojem amandmaju na seji odborov, dne 7. 12. 1967. Nadalje 
sta se odbora strinjala z besedilom 27. člena in ne vztrajata pri amandmaju, 
ki sta gia sprejela na omenjeni seji iz razlogov, ki jih je navedla zakonodajno- 
pravna komisija v svojem pismenem poročilu. 

K prečiščenemu besedilu predloga zakona sita odbora sprejela naslednje 
amandmaje: 

K 16. členu: Prvi odstavek se spremeni tako-, da se glasa: 
»Višino oziroma stopnjo prispevka ,za zdravstveno zavarovanje kmetov po 

prvi in drugi točki 15. člena tega zakona določi skupščina komunalne skupnosti 
kmetov.« 

Drugi odstavek se črta. 
Odbora vztrajata torej pri amandmaju, ki sita ga predlagala že k zakon- 

skemu predlogu z dne 22. 11. 1967. K utemeljitvi tega amandmaja, navedeni v 
poročilu z dne 7. 12. 1967, dodajata še naslednje: 

Določba 14. člena o obveznostih predhodnega javnega obravnavanja 
splošnih aktov, s katerimi se določajo pravice iz zdravstvenega zavarovanja 
in tudi način odmerjanja prispevkov, omogoča in zagotavlja samim zavaro- 
vancem, občinskim skupščinam in vsem drugim družbenim dejavnikom, da se 
aktivno vključijo v pripravljanje najustreznejših rešitev. Taka metoda določanja 
načina prispevka hkrati omogoča občinskim skupščinam, da pri presoji obre- 
menitve kmeta-zavairovanca upoštevajo njegovo celotno obremenitev z davki in 
prispevki. Specifičnosti posameznih občin pa terjajo, da občine vodijo svojim 
razmeram ustrezno davčno- politiko. 

K 17. členu : V prvem odstavku se v drugi vnsti besedilo »po prvi točki« 
nadomesti z besedilom »po prvi in drugi točki«. 

Sprememba je potrebna zaradi spremembe v 15. členu. Očitno gre za po- 
moto v prečiščenem besedilu predloga zakona, 

V tretjem odstavku se črta zadnji stavek. 
»Zavarovanci, ki so oproščeni plačevanja prispevkov iz osebnega dohodka 

od kmetijske dejavnosti, plačajo prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov, 
povečan za republiški prispevek iz četrte točke 15. člena tega zakona.« 

Odbora vztrajata pri prvotnem amandmaju iz razlogov, navedenih v prvot- 
nem poročilu. 

K 35. členu: V prvi vrsti se beseda »tretjega« nadomesti z besedo 
»drugega«. 

Sprememba je redakcijskega značaja in je pogojena s spremembo v 16. členu. 
Predstavnik izvršnega sveta se je strinjal z amandmajem k 35. členu, ne pa 

z amandmajem k 16. in 17. členu. 
Odbor predlaga zboru, da sprejme predlog zakona s predlaganimi amand- 

maji. 
Odbor je za svojega poročevalca določil poslanca Slavka Jakofčiča. 

Št.: 190-5/67 
Ljubljana, 22. 12. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. decembra 1967 obravnavala prečiščeno besedilo predloga zakona o zdrav- 
stvenem zavarovanju kmetov z dne 12. 12. 1967, s katerim je izvršni svet na- 
domestil prvotni zakonski predlog z dne 22. 11. 1967. 
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Komisija je ugotovila, da so v prečiščeno besedilo zakonskega predloga 
prevzete spremembe oziroma dopolnitve, ki so bile predlagane na sejah odbora 
za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora, začasnega odbora za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov aocdalno-zdravstvenega zbora ter zakonodajno-pravne 
komisije. Izvršni svet pa v novem besedilu zakonskega predloga ni sprejel 
amandmajev navedenih dveh odborov k 9., 16., 17. in 27. členu. Glede na to. je 
komisija ponovno podrobno obravnavala navedene določbe zakonskega predloga 
in o njih zavzela naslednja stališča: 

K 9. členu : na svoji seji dne 12. 12. 1967 se komisija ni strinjala z 
amandmaji navedenih dveh odborov k določbi tega člena ter je predlagala sivoj 
amandma, katerega je predstavnik izvršnega sveta sprejel ter je tudi povzet 
v prečiščenem) besedilu zakonskega predloga. 

V tej zvezi komisija vztraja pri svojem prvotnem, stališču, ki je sedaj iden- 
tično s stališčem predlagatelja zakona. 

K 16. členu: odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora 
ter začasni odbor za zdravstveno zavarovanje kmetov sta na svoji seji dne 
6. 12. 1967 predlagala amandma k prvemu in drugemu odstavku 16. člena za- 
konskega predloga. Z amandmajem se je strinjala tudi zakoncdajno-pravna, ko- 
misija, ki svojega stališča o njem. na seji dne 12. 12. 1967 ni posej podrobneje 
utemeljevala iz razloga, ker je tudi predstavnik izvršnega sveta na tej seji 
komisije izjavil, da. sprejema amandma. Predlagatelj pa je nato v prečiščenem 
besedilu zakonskega predloga ponovno vzpostavil prvotno besedilo prvega in 
drugega odstavka 16. člena ter tako amandma odbora zavrnil. 

Komisija je na seji dne 21. 12. 1967 zato ponovno obravnavala določbo 
16. člena zakonskega predloga ter vztraja pri prvotnem stališču, namreč, da se 
strinja z amandmajem odborov. Komisija v tej zvezi meni, da sta določbi prvega 
iin drugega odstavka 16. člena v predloženem besedilu v nasprotju s temeljnim 
zakonom o zdravstvenem zavarovanju kmetov. Iz 10. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah temeljnega zakona o zdravstvenem zavoravanju kmetov 
(Ur. 1. SFRJ, št. 12/67) nedvoumno izhaja, da višino in način odmerjanja pri- 
spevkov samostojno določa komunalna skupnost zdravstvenega zavarovanja 
kmetov. Določba prvega odstavka 16. člena zakonskega predloga o tem, da se 
višina oziroma stopnja prispevka določa v odstotku od katastrskega dohodka 
ter določba drugega odstavka istega člena, se dovoljuje tudi pavšalni prispevek, 
vendar le do 20 °/o celotne mase planiranih letnih dohodkov — neposredno pred- 
pisujeta način odmerjanja prispevka ter tako onemogočata v tem pogledu sa- 
mostojno odločanje komunalne skupnosti zdravstvenega zavarovanja kmetov v 
smislu določbe 10. člena temeljnega zakona, ki ji republiški zakon ne more 
nasprotovati. 

Po 14. členu temeljnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov (Ur. 1. 
SFRJ, št. 25/65) je bilo sicer določanje višine prispevka in načina njegove od- 
mere prepuščeno republiškemu zakonu, vendar je zakon o spremembah in do- 
polnitvah temeljnega zakona, kot že omenjeno, to pooblastilo republiškemu za- 
konu izrecno črtal glede na to, ker je bila ta pristojnost ob izvedbi doslednej- 
šega koncepta samoupravljanja na tem področju prenesena neposredno na ko- 
munalno skupnost zdravstvenega zavarovanja kmetov. Iz določbe zadnjega od- 
stavka 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona pa 
v tej zvezi tudi izhaja, da bi republiški zakon glede sprejemanja akta o dolo- 
čitvi višine prispevka oziroma o načinu odmerjanja tega prispevka lahko' pred- 
pisal referendum. 
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Na drugi strani pa je -družbeni vpliv na komunalne skupnosti zdravstvenega 
zavarovanja v predlogu zakona vendarle upoštevan z določbo 14. člena o ob- 
veznosti predhodnega javnega obravnavanja splošnih aktov, s 'katerimi se do- 
ločajo pravice iz zdravstvenega zavarovanja in način odmerjanja prispevkov. 
Predlogi teh splošnih aktov se po tej določb." obvezno dostavijo tudi občinskim 
skupščinam, ki se tako vključujejo v pripravljanje najustreznejših rešitev. 

Glede na vse navedeno se komisija strinja z amandmajem odborov k prvemu 
in drugemu odstavku 16. člena zakonskega predloga. 

K 17. členu: predlagatelj dodaja v drugem stavku tretjega odstavka 
določbo o tem, da zavarovanci, ki so sicer oproščeni plačevanja prispevkov iz 
oisebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, plačajo prispevek za zdravstveno 
zavarovanje kmetov, povečan za republiški prispevek iz 5. točke 15. člena pred- 
laganega zakona. Odbor za delo in socialno zavarovanje republiškega zbora ter 
začasni odbor za zdravstveno zavarovanje kmetov socialno-zdravstvenega zbora 
sta na svoji seji dne 6. 12. 1967 navedeni določbi ugovarjala ter predlagala, 
da se črta. 

Komisija je v tej zvezi mnenja, da z gledišča skladnosti z ustavo in s 
pravnim sistemom ni zadržkov niti za prvo niti za drugo rešitev. Odločitev je 
vsebinskega, političnega značaja. 

K 27. členu : na svoji seji dne 12. 12. 1967 se komisija ni strinjala z 
amandmajem odbora za delo in socialno zarvarovanje republiškega zbora ter 
začasnega odbora za zdravstveno zavarovanje kmetov glede novega tretjega 
odstavka tega člena. Tudi predstavnik izvršnega sveta se ni strinjal z amand- 
majem navedenih odborov, ki zaradi tega tudi ni prevzet v prečiščeno besedilo 
zakonskega predloga. 

V tej zvezi komisija vztraja pri svojem prvotnem stališču, ki je identično 
s stališčem predlagatelja zakona. 

Št.: 190-5/67 
Ljubljana, 21. 12. 1967 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, 
davkov in taks 

1. člen 

V 1. členu zakona o uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov 
in taks (Uradni list SRS, št. 36-364/65 in št. 6-36/67) se na koncu 6. točke pika 
nadomesti s podpičjem, nato pa se doda nova 7. točka, ki se glasi: 

»7. republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti.« 

2. člen 

Za 8. členom se doda nov 8. a člen, ki se glasi: 
»Republiški prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti se pla- 

čuje po stopnji 8%. 
S tem prispevkom nabrana sredstva se v celoti odstopijo skladu za zdrav- 

stveno zavarovanje kmetov tiste komunalne skupnosti zdravstvenega zavaro- 
vanja kmetov, na katere območju je bil pobran.« 
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3. člen. 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«, upo- 
rablja pa se od 1. januarja 1968. 

POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
12. 12. 1967 obravnavala predlog zakona o dopolnitvah zakona o uvedbi in 
stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki ga je Skupščini SR Slo- 
venije predložil izvršni svet. 

Komisija je predlagani zakon obravnavala v povezavi s predlogom! zakona 
o zdravstvenem zavarovanju kmetov, ker predložene spremembe zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks le odpirajo enega 
od bistvenih virov za financiranje zdravstvenega varstva kmetov po omenjenem 
zakonu. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno, da je po določbah temeljnega 
zakona o financiranju družbano-političnih skupnosti (Ur. 1. SFRJ, št. 31/64, 
28/66 in 1/67) republika pooblaščena, da samostojno odloča o uvedbi vrst do- 
hodkov, ki ji po tem zakonu pripadajo in s temi dohodki tudi samostojno raz- 
polagajo (2. in 4. član). Med dohodki, ki jih lahko uvede republika po 24. členu 
citiranega temeljnega zakona,' je predviden tudi prispevek iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb, niti podrobnih pred- 
logov za spremembe oziroma dopolnitve njegovega besedila. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 422-10/67 
Ljubljana, 18. 12. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora sta na seji 
dne 8. decembra 1967 obravnavala predlog zakona. o dopolnitvah zakona o 
uvedbi in stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni razpravi sta se odbora strinjala z uvedbo republiškega prispevka 
iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti, saj se s tem realizira stališče 
odborov, da sodelujejo pri kritju izdatkov za zdravstveno zavarovanje kmetov 
tudi kmetje-delavci. S tem prispevkom se bo zmanjšala razlika v obremenitvi 
kmeta-zavarovanca in kmeta-delavca, kakor tudi primanjkljaj v skladu za zdrav- 
stveno zavarovanje kmetov. 

Za uvedbo tega prispevka so se skupščinska telesa zavzemala že ob spre- 
jetju sedaj veljavnega zakona o zdravstvenem zavarovanju kmetov, kar pa je 
bilo nemogoče realizirati, ker je temeljni zakon o zdravstvenem zavarovanju 
kmetov uveljavil načelo samofinanciranja. Izvajanje zdravstvenega zavarovanja 
kmetov tako v merilu zveze kot naše republike pa je pokazalo, da ni možno 
v celoti vztrajati pri sedanjem načelu financiranja., zato je novela omenjenega 
temeljnega zakona omogočila uvedbo tudi dragih virov financiranja. 
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Kmet-đelavee plačuje sedaj le prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske 
dejavnosti, medtem ko kmet zavarovanec tudi prispevek za zdravstveno zava- 
rovanje. Ker je bil prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki so ga plačevali 
kmetje zavarovanci, dokaj visok glede na njihovo ekonomsko zmožnost, so ob- 
činske skupščine znižale prispevek iz osebnega dohodka od kmetijstva. Teh 
olajšav pa so bili deležni tudi kmetje-delavti, kar j:im je še izboljšalo njihov 
ekonomski položaj. 

Odbora sta ugotovila, da se bodo z uvedbo republiškega prispevka iz oseb- 
nega dohodka od kmetijske dejavnosti v višini 8!% od katastrskega dohodka 
lahko uspešneje premagovale težave, ki jih v financiranju skladov povzroča 
socialna problematika vasi in podeželja. 

Ker v obrazložitvi ni navedeno, ali se bo s predvideno stopnjo tega pri- 
spevka doseglo stalno ravnovesje med dohodki in izdatki skladov zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov, ali pa bo potrebno v doglednem času zopet zviševati 
stopinjo, sta odbora menila, da je sedanja stopnja le prehodnega pomena. Iz 
istega razloga tudi nista upoštevala, mnenja odbora za delo in socialno zava- 
rovanje republiškega zbora in začasnega odbora zai zdravstveno zavarovanje 
kmetov socialno-zdravstvenega zbora, da bi se predlagana stopnja republiškega 
prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti zvišala še nad 8 %> z 
namenom, da bi se s povišanimi prispevkom krilo v celoti stroške zdravstvenega 
varstva, predpisanega z zakoni. 

V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje ah ne bo uvedba republiškega 
prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti pomenila povečano 
obremenitev kmetov-zavarovancev, ker ni nikjer zagotovila, da bo republiška 
skupnost kmetov znižala prispevek za zdravstveno zavarovanje kmetov za vi- 
šino stopnje uvedenega republiškega prispevka. Odgovorjeno je bilo, da je 
določanje dejanskega obsega iz vrste zdravstvenega varstva, kroga zavarovancev 
in višine prispevkov v pristojnosti samoupravnih organov skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja kmetov. 

Odbora sta menila, da je ekonomska moč kmeta dana kategorija in bi bilo 
zato potrebno proučiti celotno obremenitev katastrskega dohodka. Vsako povi- 
šanje stopenj prispevka za zdravstveno zavarovanje kmetov od predvidenih bi 
imelo za posledico zniževanje občinske stopnje prispevka iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti, kar bi vplivalo na, znižanje proračunske potrošnje 
občin, obenem pa bi zmanjševalo samostojnost občin pri vodenju davčne poli- 
tike do kmetijstva. 

V podrobni obravnavi predloga zakona nista odbora predlagala nobenih 
spreminjevalnih ah, dopolnilnih predlogov. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora in občasni 
odbor za gospodarsko programiranje in finance gospodarskega zbora predlagata 
republiškemu zboru oziroma gospodarskemu zboru, da sprejmeta predlog za- 
kona v predloženem besedilu. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je določil 
za svojega poročevalca poslanca Karla, Forteja, občasni odbor za gospodarsko 
programiranje in finance gospodarskega zbora pa poslanca Mihaela Savinka. 

Št.: 422-10/67 
Ljubljana, dne 14. 12. 1967 
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PREDLOG ZAKONA 

o ustanovitvi zavoda za usposabljanje mladine v Crni na Koroškem 

1. člen 

Ustanovi se zavod za usposabljanje mladine v Črni na Koroškem (v na- 
daljnjem besedilu: zavod). 

Sedež zavoda je v Črni na Koroškem. 

2. člen 

Zavod delovno usposablja duševno prizadete otroke 'in mladino, ki ni šol- 
sko učljiva, je pa sposobna za delovno usposabljanje. 

3. člen 

Finančna sredstva za začetek dela zavoda se zagotovijo iz republiških 
virov. 

Zavod prevzame brez povračila otstnorma sredstva odpravljenega bolniškega 
oddelka v črni slovenjgraške bolnišnice. 

4. člen 

Priprave za ustanovitev in za začetek dela zavoda opravi republiški sekre- 
tariat za zdravstvo in socialno varstvo. 

Zavod začne poslovati 1. januarja 1968. 

5. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

Po sprejetju pravilnika o kategorizaciji in evidenci otrok z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju v letu 1960 smo v Sloveniji prišli do natančnejših 
podatkov o posameznih kategorijah otrok z motnjami. Prijave za kategorizacijo 
in kategorizacija otrok so potrdile predvidevanja strokovnjakov glede števila 
težje duševne prizadetih otrok in postavile v ospredje težek problem pomanj- 
kanja institucij za usposabljanje in varstvo teh otrok, nia kar že mnoga leta 
opozarjajo zdravstveni, pedagoški in socialni delavci. 

Po pođatkih kategorizacije otrok z motnjami v telesnem in duševnem raz- 
voju je v Sloveniji že kategoriziranih 820 in za kategorizacijo prijavljenih 1700 
težje duševno prizadetih otrok. Od teh je deležno ustreznega obravnavanja le 
16 °/o kategoriziranih ali 5%> za kategorizacijo prijavljenih otrok, kar je za 
območje SR Slovenije nedopustno malo glede na škodo, ki nastaja zaradi tega, 
ker se ti otroci ne obravnavajo' pravilno. 

Usposabljanje težje duševno prizadete mladine ima širši družbenoeko- 
nomski pomen in je zato nujna večja iniciativa družbe pri njegovem uresni- 
čevanju. Dosedanje znanstvene ugotovitve vzhodnih in zahodnih dežel doka- 
zujejo, da je večino težje duševno prizadetih otrok mogoče z intenzivnim 
treningom vseh čutil in drugih psihičnih in somatskih funkcij usposobiti za 
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delo pod posebnimi pogoji. Naše komisije za kategorizacijo ugotavljajo, da je 
75 «/o tako duševno prizadetih kategoriziranih otrok in mladine duševno in 
telesno sposobnih za usmerjevan način življenja in za opravljanje enostavnih 
del. Njihovo usposobitev je možno doseči z organiziranim strokovnim delom 
v za to organiziranih institucijah, ki so enako pomembne za razvoj tako pri- 
zadete osebnosti kot tudi za počutje in delovno sposobnost staršev ter za tro- 
šenje družbenih sredstev. Mnogi starši skrbijo namreč za te otroke za ceno 
izredno visokih žrtev. Kot posledica nerešavanja teh problemov prihaja do 
težkih življenjskih tragedij, kot so npr. samomori staršev, razveze zakonskih 
zvez, grdo ravnanje s temi otroki itd. Nepopisni napori prizadetih družin ne 
ostajajo nevidni, temveč vplivajo tudi na celotno socialno okolje, kar ima do- 
ločene posledice za življenje in delo ljudi. Če zanemarjamo usposabljanje te 
mladine, moramo navadno vlagati večja družbena sredstva, ker mnogi izmed 
njih padejo v celoti v breme družbe. Povprečna starost te kategorije ljudi je 
40 let. Usposobitev za delo pod posebnimi pogoji pa pomeni njihov prispevek 
za celotno vzdrževanje vsaj v višini tretjina potrebnih sredstev. 

Zahteva po organiziranem reševanju teh problemov je že dodelana tudi 
v našem pravnem sistemu: Ustavna določila, tako zvezna kakor republiška, do- 
ločajo in zagotavljajo posebno skrb družbene skupnosti tistim osebam, ki so 
v duševnem in telesnem razvoju toliko ovirane, da se ne morejo izobraževati 
in vzgajati z normalnimi vrstniki, marveč se lahko vzgajajo in izobražujejo 
le pod posebnimi pogoji in na poseben način. Te pravice so konkretizirane 
v republiškem zakonu o posebnem šolstvu (Ur. 1. LRS, št. 34/60), ki v 18. členu 
določa »Otroci, ki se zaradi hudih motenj ali hib v telesnem in duševnem 
razvoju ne morejo* vzgajati in izobraževati v posebnih šolah, se vzgajajo in 
izobražujejo v posebnih zavodih za usposabljanje in privajanje na delo«. Tudi 
predlog zakona o usposabljanju otrok in mladoletnikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju ima v 15. členu ustrezno določbo, in sicer: »Otroci, ki 
zaradi duševne in telesne prizadetosti niso sposobni za šolanje, se vzgajajo: in 
privajajo na deto v zavodih za delovno: usposabljanje.« 

Glede ina pravna določila in težek položaj prizadetih otrok, staršev in 
okolja se v Sloveniji že vrsto let prizadevamo za ustanovitev takega zavoda. 
Vsi predlogi so ostali nerealizirani zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev. 
Sele s sprejetjem akcijskega programa potrebnih ukrepov na področju zdrav- 
stvenega varstva v letu 1966, ki je predvidel opustitev nekaterih zdravstvenih 
objektov, so bile dane možnosti za ustanovitev zavoda za usposabljanje težje 
duševno prizadetih otrok iiri mladine z izredno skromnimi investicijskimi na- 
ložbami. Akcijski program je namreč obsegal predlog, da se oddelek slovenj- 
graške bolnišnice v Črni na Koroškem preusmeri v tako institucijo. Prioriteta 
je bila dana tovrstnemu zavodu prav zaradi zaostrenih potreb in dejstva, da 
njegovo ustanovitev prioritetno obravnava tudi družbeni plan razvoja SR Slo- 
venije v letih 1966—1970 (Uradni list SRS, št. 4/67). Prav zaradi tega je spro- 
stitev objekta v Črni narekovala takojšnje priprave za ustanovitev zavoda, 
Za pripravo predloga za ustanovitev je bil zadolžen republiški sekretariat za 
zdravstvo in socialno varstvo*, ki je skoraj v enoletnem delu v tesnem sodelo- 
vanju z republiškim sekretariatom za kulturo in presveto tar z drugimi organi, 
organizacijami in društvi proučil pravne, strokovne, finančne in druge aspekte 
za ustanovitev in prioetek delovanja zavoda. 

V razpravah za pripravo ustanovitve zavoda so se izoblikovala naslednja 
stališča in so bili storjeni naslednji ukrepi: 
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1. Z ustanovitvijo zavoda za usposabljanje duševno prizadetih otrok se 
dopolni sistem institucij posebnega šolstva in socialnega varstva. Čeprav v SR 
Sloveniji še nimamo izdelanega predloga za razvoj mreže zavodov za uspon 
sabljanje teh otrok, obstoji jo že danes v strokovnih krogih dokaj jasna stališča, 
na osnovi katerih se lahko lotimo določenih rešitev že danes. Po teh stališčih 
je osnovna smer reševanja te problematike ambulantno^ delo z otroki in mla- 
doletniki ter s starši v dispanzerjih in na domu ter usitanavljanje eksternih 
zavodov, ki so v pristojnosti občinskih skupščin. 

Drug način reševanja te problematike se opravlja v zavodih internatskega 
tipa. To so predvsem zavodi za usposabljanje duševno prizadetih otrok in mla- 
dostnikov, ki niso telesno prizadeti, zavodi za usposabljanje otrok in mladost- 
nikov s kombiniranima motnjami ter zavodi za zaposlovanje teh mladostnikov 
pod posebnimi pogoji. Dokončno shemo mreže zavodov bo zajel program razvoja 
posebnega šolstva, ki bo> izdelan v letu 1968. 

Po stališčih strokovnih krogov je naloga bodočega zavoda v Črni (v sklopu 
ostalih institucij) v tem, da rešuje problem kompleksne habilitacije tistih otrok 
in mladine z območja SR Slovenije, ki so oddaljeni od večjih središč in ki 
zaradi neugodnih socialnih razmer ne morejo bivati pri starših ali skrbnikih. 
Zato je nujno, da je institucija republiškega pomena. Zavod bo zagotavljal 
gojencem delovno usposabljanje, vzgojo' in oskrbo, namestitev, nego ter socialno 
in zdravstveno varstvo. Sprejemal bo duševno prizadete otroke in mladostnike, 
ki so sposobni za delovno usposabljanje. Zavod bo usposabljal otroke in mla- 
dostnike v starosti od 3 do< 21 let. Gornjo starostno mejo za sprejemi otrok v 
zavod bo določil statut zavoda. Kljub velikim pomislekom glede širšega razpona 
starostne dobe otrok in mladostnikov je strokovna komisija za ustanovitev 
zavoda v Crni pri republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno varstvo 
sprejela ta predlog z ugotovitvijo, da bo ta zavod edini te vrste v Sloveniji in 
bo moral opravljati avantgardno vlogo pri oblikovanju sistema usposabljanja 
teh otrok. Zato je zavodu treba omogočiti, da izoblikuje lastni profil in orga- 
nizira primerne oddelke za pravilno usposabljanje. Tako pot ubirajo tudi drugi 
podobni zavodi' (npr. vzgojni zavod Janka Premrla-Vojka v Vipavi in ostali 
zavodi v Jugoslaviji). 

Po ustanovitvi zavoda v Črni bo .mladinski zaščitni dom v Doma vi spre- 
jemal le tiste otroke, ki v Črno ne spadajo. Oba domova se bosta dopolnjevala 
tako, da bosta po potrebi izmenjavala otroke glede na stopnjo možnosti uspo^- 
soibitve. 

2. Osnovni cilj zavoda za usposabljanje duševno težje prizadetih otrok je 
usposobitev otrok za zaposlovanje pod posebnimi pogoji. Da se zagotovi pcislo^ 
vanje zavoda v tej smeri, bo zavod zaposloval odrejene profile strokovnih de- 
lavcev (defektologi, ortopedagogi, delovni terapevti, psiholog, logoped, socialni 
delavec itd.); število kadra je predvideno na osnovi sprejetih normativov. Zavod 
bo predvidoma zaposloval v 1968. letu 20, v letu 1969, ko bo deloval s polno ka- 
paciteto, pa okoli 40 strokovnih delavcev. Program delovnega usposabljanja 
prizadetih otrok in mladostnikov je pripravil Zavod za šolstvo SR Slovenije 
in se že uporablja v vzgojnem zavodu Janeza Levca v oddelku v Jaršah. 

3. Zavod naj prične delovati s 1. 1. 1968. V prvem letu poslovanja sprejme 
v povprečju 60 otrok, tekom naslednjega leta pa doseže polno zmogljivost za- 
voda, to je 150 otrok. Počasna zasedba zavoda je nujna, da se doseže strokovno 
vključevanje otrok v skupine in da se pripravijo strokovni delavci, ki bodo 
postavljieni pred popolnoma nove naloge. 
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4. Finančna sredstva za delovanje zavoda se formirajo iz naslednjih vinov: 
a) Na po'đlagi 6. alinee 44. člena zakona o izobraževalni skupnosti in finan- 

ciranju vzgoje in izobraževanja nosi stroške za vzgojo in izobraževanja za de- 
lovno usposabljanje izobraževalna skupnost SR Slovenije. Izobraževalna skup- 
nost je predlog ustanovitve zavoda in način financiranja potrdila v svojem 
sklepu, št. 22-7/67 z dne 28. 10. 1967. Za to dejavnost bo izobraževalna skupnost 
SR Slovenije prispevala za 60 gojencev v letu 1968 okoli 620 100 din, v letu 1969 
pa okoli 1 120 000 din. 

b) Oskrbne stroške bodo plačevale občine iz svojih sredstev, namenjenih 
za to dejavnost. 

c) Za oskrbne stroške prispevajo del sredstev tudi starši sami. 
Sofinanciranje pod točko b) in c) je že ustaljena oblika financiranja, ki 

jo predvideva tucM piredlog zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju (17. člen). 

5. Zavod naj posluje v stavbi ukinjenega oddelka slovenjgraške bolnišnice 
v Orni. Čeprav ne gre za lokacijsko in funkcionalno idealne pogoje za uspo- 
sabljanje, menijo strokovni krogi, da bo omenjeni objekt ustrezal najnujnejšim 
zahtevam za tovrstno dejavnost. Splošna bolnišnica v Slovenj Gradcu je s 
svojo odločbo, št. 01-560/1-67 z dne 18. 10. 1967 brezplačno odstopite osnovna 
sredstva bodočemu zavodu. Glede ukrepov za ustanovitev zavoda za delovno 
usposabljanje mladine v Crni je na posvetovanju dne 6. 11. 1967 na občinski 
skupščini Ravne na Koroškem omenjena bolnišnica dala soglasje za prenos 
tudi vseh obstoječih obratnih sredstev. 

6. Posebna' komisija republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno 
varstvo ter republiškega sekretariata za prosveto in kulturo je objekt v Crni 
pregledala in ugotovila, da ga je mogoče z manjšimi preureditvami usposobiti 
za .namene zavoda za delovno usposabljanje. Da bo zavod lahko pričel nemoteno 
delovati po najosnovnejših principih strokovnega dela, so nujno potrebna sred- 
stva za gradbena in obrtniška dela v višini. 382 500 din. Investicije naj bd se 
izvršile v letu 1968 v višini 296 000 din, v letu 1969 pa v višini 86 500 din. 
Sredstva potrebna za investicije zagotovi, republika na osnovi odloka o fi- 
nančnem programu, katerega predlog je predložen v sprejetje. Stališče v zvezi 
s potrebnimi adaptacijama je dal republiški sekretariat za finance, ki meni, da 
v strokovnem pogledu ni kompetentan, da bi dajal mnenja o umestnosti usta- 
novitve takega doma, da pa z vidika zagotavljanja finančnih sredstev predloga 
ne podpira; takšno stališče je glede na izredno ugodne možnosti za rešitev tega 
perečega problema nesprejemljivo. Sredstva, ki jih naj zagotovi republika, pred- 
stavljajo namreč komaj 12 %> investicij, potrebnih za izgradnjo in opremo (ob 
racionalni zasnovi) novega tovrstnega zavoda enake kapacitete. 

7. Ustanovitev zavoda za delovno usposabljanje v Crni zagovarja tudi re- 
publiški sekretariat za presveto in kulturo. Soglasje je dal v dopisu, št. 022-69/67 
z dne 20. 10. 1967. 

8. Poleg vseh ukrepov in stališč je tudi krajevna skupnost Crna na Koro- 
škem z dopisom, št. 04-11-66-67 z dne 28. 9. 1967, predlagala izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da izpraznjeni objekt uporabi za zavod za delovno 
usposabljanje duševno prizadetih otrok. Ta predlog podpirajo skupščina občine 
Ravne na Koroškem, občinska konferenca SZDL, občinski komite ZK in drugi. 
Vsi že sedaj aktivno sodelujejo pri pripravah za ustanovitev doma. 

9. Za pripravljalna dela, ki so v teku, da zavod prične delo dne 1. 1. 1968, 
je republiški sekretariat za finance sprejel predlog, da se sredstva odobrijo iz 
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republiške proračunske rezerve. Da se zagotovi urejeno poslovanje zavoda s 
1. 1. 1968, že delujeta pri republiškem sekretariatu za zdravstvo in socialno 
varstvo dve komisiji, sestavnem iz strokovnjakov za to področje. 

Potek priprav omogoča, da zavod prične delovati s 1. 1. 1968. 

POROČILA 

Odfocr republiškega zbora za zdravstvo in socialno politiko je na seji dne 
6. decembra 1967 obravnaval predlog zakona o ustanovitvi zavoda za usposab- 
ljanje mladine v Črni na Koroškem, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil 
njen izvršni svet. 

V načelni razpravi je odbor ugotovil, da ima usposabljanje težje duševno 
prizadete mladine ' širši družbenoekonomski pomen in je zato nujna večja 
iniciativa družbe pri njegovem uresničevan j u. Z ustanovitvijo zavoda za de- 
lovno usposabljanje teh otrok se dopolnjuje sistem institucij posebnega šolstva 
in socialnega varstva. Naloga bodočega zavoda v Crni je v tem, da rešuje 
problem kompleksne habilitacije tistih otrok in mladine z območja SR Slovenije, 
ki so oddaljeni od večjih središč in ki zaradi neugodnih socialnih razmer ne 
morejo bivati pri starših ali skrbnikih. Zavod bo zagotavljal gojencem delovno 
usposabljanje, vzgojo in oskrbo, namestitev, nego ter socialno in zdravstveno 
varstvo. Kot prvi tovrstni zavod v republiki Sloveniji bo sprejemal duševno 
prizadete otroke in mladoletnike, ki so sposobni za delovno usposabljanje in 
sicer v starosti od 3 do 21 let. Z ustanovitvijo tega zavoda se bo torej začelo 
sistematično reševati vprašanje delovnega usposabljanja duševnio prizadetih 
otrok in mladine, ki ga vse d rs'.o j ni bilo moč rešiti prav zaradi tega, ker 
takšnega specialnega zavoda nismo imeli. Glede na vse to ss je odbor s pred- 
logom zakona, v načelu soglasno strinjal. 

V razpravi po posameznih členih pa je odbor predložil naslednje amandmaje: 
K naslovu zakona: za besedama »zavoda za« naj se deda beseda 

»delovno« tako, da bi se naslov zakona glasil: Zakon o ustanovitvi zavoda za 
delovno usposabljanje mladine v Crni na Koroškem. 

Navedena dopolnitev je potrebna zaradi jasnejše opredelitve namena zavoda 
in ker tudi predlog zakona poudarja delovno usposabljanje. 

K 1. členu : za besedama v prvi vrsti »zavod za« naj se doda beseda 
»delovno 

Obrazložitev za ta amandma je ista kot za amandma k naslovu zakona.. 
K 2. členu : V prvi vrsti naj se izpusti beseda »delovno«. 
Po mnenju odbora je namreč odveč ponovno poudarjati delovno uspoisab- 

ljianje, ker to že poudarjata amandmaja k naslovu predloga zakona in k 1. členu. 
Odbor je opozoril predlagatelja, da jezikovno popravi besedilo v drugi vrsti 

2. člena predloga zakona (»ki ni šolsko učljiva«) in besedilo v 3. členu, 2. od- 
stavek, 2. vrsta. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predloženimi amandmaji strinjal kot 
tudi z' opozorilom odbora, da se opravi predlagane jezikovne popravke. 

Odbor predlaga republiškemu zboru, da sprejme predlog zakona skupno 
s predlaganimi amandmaji. 

Za svojega poročevalca na seji republiškega zbora je odbor določil poslanca 
Mirana. Cvenka. 

Št: 022-162/67 
Ljubljana, 6. 12. 1967 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega 
zbora je na seji dne 8. 12. 1967 obravnaval predlog zakona o> ustanovitvi zavoda 
za usposabljanje mladine v Crni na Koroškem, ki ga je skupščini predložil 
izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V načelni obravnavi je cdbor upošteval stališče začasnega odbora za reha- 
bilitacijo invalidov socialno-zdravstvenega zbora, ki je obravnaval osnutek tega 
zakona. Odbor se je strinjal s predlogom zakona, ker bodo z ustanovitvijo 
zavoda za delovno usposabljanje mladina izboljšani pogoji za usposabljanje 
duševno prizadete mladine. Odbor je bil tudi seznanjen, da bo sprejet pooeben 
odlok o finančnem programu za financiranje preureditve bolnišničnega objekta 
v Crni za zavod za delovno usposabljanje mladine v Crni na Koroškem. 

Pri podrobni obravnavi zakonskega predloga se je odbor strinjal z na- 
slednjimi amandmaji, ki jih je sprejel odbor za zdravstvo in socialno politiko 
republiškega zbora: 

k naslovu: Besedilo »zavoda za usposabljanje« se nadomesti z bese- 
dilom »zavod za delovno usposabljanje.« 

Dopolnitev je potrebna, da se jasno opredeli dejavnost zavoda. 
k 1. členu: V prvem odstavku se besedilo »zavod za usposabljanje« na- 

domesti z besedilom »zavod-za delovno usposabljanje«. 
Dopolnitev je potrebna, da ce jasno opredeli dejavnost zavoda. 
k 2. členu: V prvi vrsti se črta beseda »delovno«. 
Sprememba je v skladu s spremembo v prvem členu. 
k 3. členu: V drugem odstavku se besedilo »bolnišničnega oddelka v 

Crni slovenjgraške bolnišnice« nadomesti z besedilom »bolnišničnega oddelka 
slovenj graške bolnišnice v Crni«. 

Odbor je predlagal še naslednji amandma: 
k 2. č 1 e n u : Besedi »šolsko — učljiv« se nadomestita z besedilom »spo- 

sobna za šolanje«. 
Sprememba je redakcijskega značaja. 
Z vsemi navedenimi amandmaji se je predstavnik izvršnega sveta strinjal 

in so tako postali sestavni del zakonskega predloga. 
Za poročevalca na seji zbora je bila določena poslanka Tilka Kren. 

Št.: 022-162/67 
Ljubljana, 11. 12. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
18. 12. 1967, št. 022-162/67. 

PREDLOG ODLOKA 

o finančnem programu za financiranje preureditve bolnišničnega objekta v Crni 
za zavod za usposabljanje mladine v Crni na Koroškem 

I 

S tem odlokom se ureja financiranje preureditve prostorov prejšnjega 
bolniškega oddelka v Cmi za potrebe zaveda za usposabljanje mladine v Crni 
na Koroškem. 
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II 

Skupna vrednost investicije znaša 382 500 dinarjev. Investicija se bo začela 
v letu 1968 in končala leta 1969. 

Investicija iz prejšnjega odstavka občega: pripravljalna, gradbena in obrt- 
niška dela v zvezi z adaptacijo objekta ter nabavo potrebne opreme. 

III 

Investicijska sredstva zagotovi SR Slovenija, in sicer v 1968. letu 296 000 di- 
narjev in v 1969. letu 86 500 dinarjev. 

IV 

Za izvajanje tega finančnega programa neposredno skrbita republiški se- 
kretariat za zdravstvo in sccialno varstvo in republiški sekretariat za finance. 

Izvršni .svet Skupščine SR Slovenije predloži po končani ureditvi Skupščini 
SR Slovenije poročilo o izvršitvi tega finančnega programa. 

V 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu-«. 

OBRAZLOŽITEV 

Ustavna in zakonska določila obvezujejo družbeno-politične skupnosti, da 
ustvarijo pogoje za usposabljanje težje duševno prizadetih otrok. V Jugoslaviji 
le Slovenija in Črna gora nimata take institucije. Priprave za ustanovitev za- 
voda za usposabljanje težje duševno prizadetih otrok in mladine v SR Sloveniji 
trajajo žs več let. V veem tem času je bilo izdelanih že več predlogov o rešitvi 
tega perečega problema, ki onemogoča učinkovito delovanje socialno-varstvene 
službe, nekaterih institucij posebnega šolstva, zdravstva in druge ter močno 
ovira prizadete starše v njihovem življenju in delu. Vse variante so zaradi po- 
manjkanja investicijskih sredstev ostale nerealizirane. 

Akcijski program potrebnih ukrepov na tem področju zdravstvenega var- 
stva, sprejet v letu 1966, je predvidel opustitev nekaterih zdravstvenih objektov 
in predlagal njihovo preusmeritev. Med predlaganimi objekti je bil tudi oddelek 
slovenjgraške bolnišnice v Crni na Koroškem. S tem je bila dana možnost za 
ustanovitev zavoda za usposabljanje težje duševno prizadetih otrok z izredno 
skromnimi investicijskimi sredstvi. Prioriteta je bila dana tej instituciji, ker 
je najbolj nujno potrebna, zaradi česar so jo dccedaj predvidevali vsi programi 
razvoja socialno-varstvenega področja in področja posebnega šolstva. 

Republiški sekretariat za zdravstvo in socialno varstvo je bil zadolžen, da 
pripravi in preveri možnosti za ustanovitev zavoda s pravnega, finančnega, stro- 
kovnega in dirusih aspektov. Priprave so potekale celo letošnje Isto v sodelo- 
vanju z republiškim sekretariatom za kulturo in prosveto ter z drugimi odgo- 
vornimi organi, organizacijami in društvi. Povsod so bila izražena soglasja za 
ustanovitev in zahteve za pričetek poslovanja s 1. 1. 1968. 

Tako je republiški sekretariat za zdravstvo in socialno, varstvo prejel od- 
ločbo' splošne bolnišnica v Slovenj Gradcu, s katero odstopa brezplačno objekt 
ukinjenega bivšega bolniškega oddelka v Crni za ustanovitev tega zavoda, so- 
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glasje republiške izobraževalne skupnosti o pripravljenosti za financiranje 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti po osnovah in merilih, ki veljajo za posebne 
vzgojno-izobraževalne zavode, in soglasje republiškega sekretariata za kulturo 
in presveto. Le republiški sekretariat z,a finance je sporočil: »V strokovnem 
pogledu tukajšnji sekretariat ni kompetenten, da bi dajal mnenja o umestnosti 
ustanovitve takega doma. Lahko damo mnenje le z vidika zagotavljanja finanč- 
nih sredstev. V tem pogledu pa predlog ne podpiramo, ker v dani finančni situ- 
aciji ni zagotovljeno^ kritje niti za že sprejete druge obveznosti republike.« To 
je glede na izredno ugodne možnosti rešitve tega zelo perečega, problema težko 
sprejeti in je nujno potrebno, da o tem odloči Skupščina SRS. Veliko posluha 
za ustanovitev zavoda imajo' tudi lokalni dejavniki, ki bodo v največji možni 
meri poskrbeli za rešitev kadrovskega in stanovanjskega vprašanja zavoda. 

Zavod za delovno usposabljanje dobi na razpolago (brez zdravstvenega doma 
v pritličju novega trakta in samskih sob na podstrešju novega trakta) približno 
2000 m? bruto zazidane površine oziroma okoli 1500 m2 neto' zazidane površine. 

Objekt je v dobrem stanju, opremljen s potrebno električno in vodovodno 
instalacijo teir ima tudi lastno centralno kurjavo. 

Z nekaterimi nujnimi; adaptatijskimi posegi (ureditev delavniških prostorov 
v kleti, dnevnih, večnamenskih prostorov v pritličju in nadstropju, preureditev 
kuhinje v kleti, prilagoditev sanitarij, delna zamenjava tlakov, ločitev internih 
komunikacij zavoda od zdravstvenega doma v pritličju in samskih stanovanj 
v podstrešju) bo' možno ob adekvatni opremi in uporabi sedanjih postelj zago- 
toviti ustrezne pogoje dela tovrstnemu zavodu s kapaciteto 100 do 120 ležišč. 

S postopno zamenjavo^ postelj (v letu 1969 — delno v etažah) bo možno 
kapaciteto^ dvigniti do 150 ležišč. 

Na 1 oskrbovanca bo torej v zavodu pri končni kapaciteti odpadlo na 13 m2 

bruto oziroma 10,6 m2 neto zazidane površine, kar je sicer za okrog 30 % pod 
normativom, vendar bo po mnenju komisije z ustrezno opremljenostjo in več- 
namensko uporabo prostorov v tem obsegu še vedno možno uspešno izvajati 
delovni program tovrstnega zavoda. 

Po zagotovilu občinske skupščine Ravne bo do julija 1968 za potrebe zavoda 
na razpolago 9 samskih sob na podstrešju prevzetega objekta in 3 družinska 
stanovanja v bloku zdravstvenega doma. Pod temi pogoji bo začasno stano- 
vanjski problem v zvezi s strokovnim osebjem rešen brez investicijskih vlaganj. 

Pregled predloženih posebnih investicijskih vlaganj: 
Investicije delimo- na dve etapi: 

I. etapa v letu 1868 (zagotovi republika): 

1. adaptacija dinarjev 
gradbena in obrtniška dela   150 000 

2. oprema: a) garderobe (410 X 100)  41 000 
b) telovadnice  15 000 
c) delavnice  30 000 
d) kuhinje  35 000 
e) razgibalnega prostora zunaj ........ 15 000 

Skupaj a—e  146000 

Skupaj 1—2   296 000 
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II. etapa v letu 1969 (zagotovi republika): 

1. dokončna adaptacija 
gradbenih in obrtniških del 

2. oprema,: a) spalnica . . . 

dinarjev 

b) garderobe (410 X 50) 
c) večnamenski prostori 
Skupaj a—c . . 
Skupaj 1—2  
SKUPAJ I. in II. . . . 

30 000 
30 000 
20 500 

6 000 
56 500 
86 500 

382 500 

Za postopno zamenjavo postelj oskrbi sredstva zavod sam iz svojih skladov 
v naslednjih letih. 

Investicijska sredstva v višini 382 500 din, ki jih za realizacijo I. in II. etape 
zagotovi v letu 1968 in 1969 republika, zagotavljajo ustrezne pogoje za delovanje 
zavoda s kapaciteto 150 oskrbovancev in predstavljajo komaj 12'% investicij, 
potrebnih (ob racionalni zasnovi) za izgradnjo in opremo novega tovrstnega 
zavoda enake kapacitete. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora je na sejah 
dne 8!" decembra in 20. decembra 1967 obravnaval predlog odloka o finančnem 
programu za financiranje preureditve bolnišničnega objekta v Orni za zavod 
za usposabljanje mladine v Orni na Koroškem, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bil odbor mnenja, da je treba predlagani odlok o 
finančnem programu sprejeti zaradi tega, ker predstavlja pogoj za ustanovitev 
zavoda za usposabljanje mladine v Orni na Koroškem. Čeprav še niso znana 
proračunska sredstva, s katerimi bo razpolagala republika v prihodnjem letu, 
pa je odbor menil, da gre v tem primeru za majhen znesek, ki ne bo vplival 
na proračunsko' situacijo. 

Odbor je predlog odloka v načelu sprejel, v podrobni obravnavi pa. je pred- 
lagal tele spremembe in dopolnitve: 

k naslovu: Naziv zavoda se dopolni tato, da se glasi: »Zavod za de- 
lovno usposabljanje mladine v Crni na Koroškem«. 

k I. t o č k i : V drugi vrstici se naziv zavoda dopolni tako, da se glasi: 
»zavoda za delovno usposabljanje mladine v Črni na Koroškem«. 

Dopolnitev naziva zavoda jasneje opredeljuje zavodovo dejavnost. 
K III. točki : V prvi vrsti se izza besed »SR Slovenije« dodasta besedi 

»iz proračuna«, poleg tega pa se doda nov 2. odstavek, ki se glasi: 
»Investitor je zavod za delovno^ usposabljanje mladine v Crni na Koroškem.« 
Prva dopolnitev je potrebna zaradi tega, da je jasno, da gre za sredstva 

iz republiškega proračuna, drugi odstavek pa določa investitorja, ki doslej v 
odloku ni bil naveden. 

Pri obravnavi predloga odloka je odbor upošteval mnenje odbora za pro- 
učevanje zakonskih in drugih predlogov socialno-zdravstvenega zbora. 

Vse navedene dopolnitve je predstavnik predlagatelja sprejel in so tako 
postale sestavni del predloga odloka. 

POROČILA 



488 Priloge 

Odbor je predlog odloka v celoti sprejel in predlaga republiškemu zboru, 
da ga sprejme skupaj z navedenimi dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Milana Ravbarja. 

Št.: 402-75/67 
Ljubljana, 20. 12. 1967 

Začasni odbor za proračunski sistem in finance je na seji dne 15. 12. 1967 
obravnaval in sklepal o predlogu oidloka o finančnem proračunu za financiranje 
preureditve bolnišničnega objekta v Crn-i za zavod za usposabljanje mladine v 
Crni na Koroškem, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bil odbor mnenja, da je treba predlagani odlok 
sprejeti zaradi tega, ker predstavlja dejansko pogoj za realizacijo zakona o 
ustanovitvi zavoda za usposabljanje mladine v Crni na Koroškem. Odbor je 
sicer imel pomislek spričo dejstva, da že niso znana proračunska sredstva za 
prihodnje leto, vendar pa je menil, da gre v danem primeru za znesek, ki je 
tako majhen, da ne bo vplival na proračunsko situacijo v prihodnjem letu, 
ne glede na višino proračunskih sredstev. Odbor je pceebej poudaril, da bo s 
prioatkom delovanja zavoda za usposabljanje mladine v Crni nadalje realizirana 
zahteva organizacij sko-politienega zbora za ureditev vprašanj v zvezi z nepri- 
lagojeno mladino, o čemer je zbor že večkrat razpravljal. 

Zaradi tega je odbor predlog odloka v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi pa je odbor sprejel tele spremembe in dopolnitve: 
k naslovu : Naziv zavoda se dopolni tako, da se glasi: »zavod za de- 

lovno usposabljanje mladine v Crni na Koroškem«. 
K I. t o č k i : V drugi vrstici se naziv zavoda dopolni tako, da se glasi: 

»zavoda za delovno usposabljanje mladine v Crni na Koroškem«. 
Dopolnitev naziva zavoda je potrebna zaradi tega, da že sam naziv zavoda 

jasneje opredeljuje zavodovo dejavnost. 
K III. točki: V prvi vrsti se izza besed »SR Slovenija« dodasta besedi 

»iz proračuna«, poleg tega pa se doda nov 2. odstavek, ki se glasi: 
»Investitor je zavod za delovno usposabljanj e mladine v Crni na Koroškem.« 
Prva dopolnitev je potrebna zaradi tega, da je jasno, da gre za sredstva iz 

republiškega preračuna, drugi odstavek pa določa investitorja, ki doslej v od- 
loku ni bil naveden.. 

Vse navedene dopolnitve je predlagal predstavnik predlagatelja in so tako 
postale sestavni del predloga odloka. 

Odbor je predlog odloka v celoti sprejel in predlaga organizacij sko-poli- 
tičnemu zboru, da ga sprejme skupaj z navedenimi dopolnitvami. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanko Tatjano Lokovšek. 

Št.: 402-75/67 
Ljubljana, 19. 12. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
21. 12. 1967., št. 402-75/67. 
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PREDLOG ZAKONA 

o pravicah funkcionarjev in drugih delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni 
v organih federacije 

1. člen 

Zvezni poslanci iz SR Slovenije, ki so zaposleni na stalnih funkcijah v zvezni 
skupščini in v zveznem izvršnem svetu, ter drugi funkcionarji oziroma delavci 
iz SR Slovenije, ki se na predlog Skupščine SR Slovenije oziroma na predlog 
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zaposlijo- v organih federacije, imajo 
pravico: 

— do nadomestila za kritje razlike v osebnem dohodku; 
— do delnega nadomestila za stanarino, če se za določen čas preselijo z 

družino in obdržijo tudi prejšnje stanovanje; 
— do nadomestila za druge posebne stroške, ki jih imajo v zvezi z zapo- 

slitvijo v zveznih organih. 
Funkcionarjem in drugim delavcem iz prejšnjega odstavka se zagotavlja 

zaposlitev v SR Sloveniji, ko jim preneha funkcija oziroma delo v zveznih 
organih. 

2. člen 

Zakoncu upravičenca iz prejšnjega člena, ki je bil pred preselitvijo v Beo- 
gradu zapcislen in ki ne dobi v Beogradu zaposlitve, se prizna nadomestilo za 
plačane prispevke za podaljšano zavarovanje (2. točka 130. člena temeljnega 
zakona o pokojninskem zavarovanju), lahko pa tudi del nadomestila za izpadli 
osebni dohodek. 

Pravice iz prejšnjega odstavka pripadajo zakoncu upravičenca tudi po vr- 
nitvi v SR Slovenijo, dokler ne dobi zaposlitve. 

3. člen 

Nadomestila iz tega zakona se določijo s pogodbo, ki jo sklene z upravi- 
čencem izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

4. člen 

Sredstva za nadomestila iz 1. in 2. člena tega zakona se zagotovijo v pro- 
računu SR Slovenije. 

5. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s svojim predpisom natančneje določi 
višino posameznih nadomestil iz tega zakona. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s federativno ureditvijo Jugoslavije so v predpisih o organizaciji 
zveznih organov oblasti in uprave določbe, da se mora federativna ureditev 
kazati tudi v nacionalni strukturi kadrov v organih federacije. Ustrezen nado- 
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nalni sestav poslancev zvezne skupščine določata 166. člen ustave SFRJ in 
zakon o volitvah zveznih pcelanoev. Nacionalni sestav uprave določa 72. člen 
zakona o zveznih upravnih organih, zveznih svetih in zveznih organizacijah, ki 
določa, da je treba pri imenovanju oziroma postavitvi funkcionarjev, ki vodijo 
zvezne upravne organe, ter drugih funkcionarjev in delavcev na vodilnih de- 
lovnih mestih iz temeljne dejavnosti zveznih upravnih organov gledati na na- 
cionalno sestavo. 

Za izvajanje politično in strokovno odgovornih ter obsežnih nalog organov 
federacije je nujno potrebno, da je v zveznih organih poleg nacionalne strukture 
zagotovljen tudi kvalitetni sestav kadrov. V preteklih letih so se zaposlovali 
v zveznih organih predvsem, kadri iz Beograda in krajev, od koder se ljudje 
želijo zaposliti v Beogradu. Tak način kadrovanja pa ni mogel zagotoviti niti 
ustreznega nacionalnega niti strokovnega kadrovskega sestava. Glede na to, da 
je tako stanje nevzdržno, je tako v interesu federacije kot tudi v interesu re- 
publik, da se kvalitetni sestav kadrov v zveznih organih bistveno' izboljša. Za 
uresničitev te naloge je potrebno, da republike predlagajo za zaposlitev v orga- 
nih federacije svoje najbolj sposobne kadre ustreznega profila, ki bodo sposobni 
uspešno opravljati odgovorne naloge na novih dolžnostih. S tako kadrovsko 
politiko bi se lahko v določenem času bistveno izboljšala nacionalna in stro- 
kovna struktura kadrov v zveznih organih; po drugi strani pa bi se kadri po 
razrešitvi dolžnosti v zveznih organih vračali v republiko s širšo prakso in 
izkušnjami ter bi bili sposobni prevzeti odgovornejše naloge v republikah. 

Zaposlovanje kadrov v organih federacije mora. pomeniti priznanje za nji- 
hovo uspešno delo v republiki. Da bi se pa lahko v največji meri posvetili 
svojim odgovornim nalogam na novi delovni dolžnosti, jim je nujno potrebno 
zagotoviti ustrezne materialne pogoje. Iz predpisov, ki urejaijo organizacijo 
zvezne uprave, izhaja, da bi predvsem federacija morala omogočiti in zagotoviti 
izvajanje proklamirane kadrovske politike in reševanje kadrovskih problemov. 
Ni mogoče trditi, da federacija teh vprašanj ne urejuje. Zvezni organi deloma 
rešujejo te probleme (osebni dohodki, dodatek za ločeno življenje, dokler ni 
rešeno vprašanje stanovanja), vendar ne v celoti. Treba je računati s tem, da 
federacija s svojimi predpisi teh vprašanj v celoti tudi ne bi mogla urediti, 
četudi bi se za to odločila, ker bo zaradi specifičnih pogojev najbrž še vedno 
potrebno, da bodo' morale posamezne republike še s svojimi predpisi poseči 
v reševanje teh vprašanj. 

Podatki uprave Zveznega izvršnega sveta za personalne zadeve po stanju 
1. 12. 1966 oziroma 1. 1. 1967 kažejo, da so republike s svojimi kadri v federaciji 
zelo različno zastopane in da je Slovenija po udeležbi svojih kadrov v zveznih 
organih na zadnjem mestu. Od 253 funkcionarjev (državni in zvezni sekretarji 
ter njihovi namestniki; starešine organov in organizacij, ki jih imenuje zvezna 
skupščina; funkcionarji v zvezni skupščini, ki jih postavlja predsedstvo zvezne 
skupščine; funkcionarji v zveznem izvršnem svetu in zveznih organih uprave, 
ki jih postavlja zvezni izvršni svet) jih je iz SR Slovenije le 21 ali 8,3 %». Še 
slabše ®o zastopani kadri iz SR Slovenije v skupini strokovnih sodelavcev, kjer 
je po stanju 1. 1. 1966 od 693 le 21 ali 3% Slovencev. V nekaterih organih 
zvezne uprave ni na delovnih mestih teh kategorij niti enega Slovenca. V 
zadnjem letu se je sicer stanje nekoliko' spremenilo', vendar so spremembe 
tako' majhne, da bistveno ne spreminjajo navedenih podatkov. 

V predlogu predloženega zakona se uveljavljajo1 za navedene funkcionarje 
oziroma delavce pravice do ustreznih nadomestil, s katerimi bi se izravnavali 
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njihovi posebni stroški oziroma izgube, ki jih imajo v zvezi z zaposlitvijo v 
zveznih organih. Zakon naj bi obsegal tako zvezne poslance, ki so imenovani 
na stalne funkcije v saimi zvezni skupščini in zveznem izvršnem svetu, kakor 
tudi druge funkcionarje v zvezni skupščini, zveznem izvršnem svetu ter v 
upravnih in vseh drugih organih federacije, ki sestavljajo zvezno upravo v 
širšem smislu (zvezni sveti, organizacije, ki opravljajo zadeve, pomembne za 
federacijo, in drugi organi v smislu 1. člena zakona o zveznih upravnih organih). 
Vodilni in strokovni delavci, ki niso zaposleni v organih federacije, niso zajeti 
v predlogu zakona, ker je ureditev njihovih problemov stvar samoupravnih 
organizacij in zakon praviloma ne more posegati v njihovo pristojnost. 

Predlog zakona predvideva za upravičence pravico, do nadomestila za kritje 
razlike v osebnem dohodku na sedanjem in novem delovnem mestu. V organih 
federacije so v zadnjem letu precej zvišali osebne dohodke, vendar so< še primeri, 
da kadri iz SR Slovenije dobivajo nižje osebne dohodke, kot bi jih imeli, če bi 
ostali na prejšnjih delovnih mestih ali če bi opravljah podobno delžhcisit v SR 
Sloveniji. 

Predlog zakona nadalje predvideva nadomestilo za delno kritje stanarin, 
če se funkcionarji oziroma delavci za določen čas preselijo z družino in obdržijo 
tudi prejšnje stanovanje. Funkcionarji in delavci iz SR Slovenije prevzamejo 
dolžnost v organih federacije največkrat za dobo 4 let in se želijo po preteku 
te dobe vrniti v Slovenijo. 2e po 16. členu zakona o stanovanjskih razmerjih 
imajo navedeni kadri pravico obdržati tudi prejšnje stanovanje, dokler traja 
tako delovno razmerje. Tem kadrom je treba zagotoviti možnost, da obdržijo 
prejšnje stanovanje tudi zato, da se lahko občasno vračajo in vzdržujejo nujno 
potrebne stike z ustreznimi republiškimi organizacijami, obenem pa pomeni to 
za njih največjo garancijo, da po razrešitvi dolžnosti v organih federacije ne 
bodo ostali brez stanovanja. Da kadri, ki bi se preselili v Beograd itn obdržali 
prejšnje stanovanje, ne bi bili v materialnem pogledu na slabšem kot prej, je 
potrebno, da dobijo nadomestilo za del povečanih stroškov za stanarino. 

Poleg tega se v predlogu uveljavlja tudi pravica do zaposlitve v SR Sk>- 
veniji po razrešitvi funkcije v zveznem organu. 

Tudi za zakonce predvideva predlog nekatere pravice. Poseben problem je 
zaposlitev zakoncev — žena v Beogradu. Če zakoncu ni mogoče zagotoviti za- 
poslitve, izgublja tudi pokojninsko zavarovalno dobo. Predlog predvideva za ta 
primer pravico do posebnega nadomestila za plačane prispevke za podaljšano 
zavarovanje, ki je urejeno* v 130. členu temeljnega zakona o pokojninskem 
zavarovanju. V takem primeru bi se zakoncu priznal tudi del nadomestila za 
izpadli osebni dohodek. Te pravice gredo zakoncu upravičenca, dokler ne dobi 
zaposlitve po vrnitvi v SR Slovenijo. 

Konkretne pravice iz tega zakona bi se v posameznem primeru določile 
s pogodbo' med upravičencem in izvršnim svetom. S svojim predpisom pa bi 
izvršni svet tudi natančneje določil višino posameznih nadomestil iz tega zakona. 

Smisel zakonskega predloga je v tem, da obstoječi predpisi ne omogočajo 
v zadostni meri izvajanja principa o ustrezni udeležbi kadrov iz republik v 
organih federacije, ker niso urejeni vsi materialni pogoji, ki fcfii garantirali 
ljudem, ki odhajajo za določen čas v zvezne organe, na novih delovnih mestih 
to, kar so že doslej imeli. Poleg tega je treba stimulirati tudi pripravljenost 
in preselitev družin, s čimer se brez dvoma ustvarjajo primernejši pogoji za 
delo. Gre torej za to, da ti kadri ne pridejo v slabši položaj, kot so ga imeli 
pred odhodom na delo v organe federacije. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
26. oktobra 1967 obravnavala, predlog zakona o pravicah funkcionarjev in drugih 
delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni v organih federacije v besedilu z 
dne 16. 10. 1967, na seji dne 12. 12. 1967 pa isti predlog zakona o prečiščenem 
besedilu z dne 22. 11. 1967. 

Na seji dne 26. 10. 1967 je bilo v načelni obravnavi ugotovljeno, da se 
vprašanja materialnih pravic in obveznosti, ki jih ureja predloženi zakon, ne 
morejo reševati s podzakonskimi akti, temveč le z zakonom. S tega gledišča je 
predloženi zakon za pravno reguliranje teh vprašanj potreben. Izraženo pa je 
bilo mnenje, da bi bilo sicer v načelu bolj primerno, oe bi se pravice zveznih 
funkcionarjev in delavcev zveznih organov tudi glede teh vprašanj urejevalo 
sistemsko na ravni federacije. Vendar je v tej zvezi komisija upoštevala, da 
je rešitev teh vprašanj nujna in da je ob pomanjkanju ustreznih rešitev v 
zveznem merilu potrebno sprejeti republiški predpis. 

Komisija je v načelu sprejela razloge, s katerimi se utemeljuje zakonski 
predlog in menila, da bo sprejem predlaganih rešitev olajšal doslej zelo te- 
žavno usmerjanje kadrov iz SR Slovenije na zaposlitev oziroma funkcije v 
različnih organih federacije. Večja udeležba kadrov iz SR Slovenije v zveznih 
organih pa je nujna za uspešno in skladno uresničevanje načel federativne 
ureditve SFRJ. Ker se je v praksi pokazalo, da je pri uresničevanju, take ka- 
drovske politike eden glavnih elementov prav urejanje materialnih vprašanj, 
ki nastajajo v zvezi s prevzemanjem funkcije oziroma zaposlitve v zveznih 
organih, je intencija zakona v načelu sprejemljiva. 

V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija predlagala 
spremembe in dopolnitve k besedilu 1. in 5. člena prvotnega zakonskega predloga. 

Določba druge alinee prvega odstavka 1. člena besedila prvotnega zakon- 
skega predloga se je namreč dotikala tudi vprašanja samih stanovanjskih raz- 
merij, pri čemer pa besedilo ni. bilo dovolj precizno in bi lahko povzročalo 
dvome glede skladnosti z določbami 15. in 16. člena zakotna o stanovanjskih 
razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 11/66). 

S predlagano dopolnitvijo je bilo precizneje opredeljeno, da gre v tej zvezi 
za izjemno stanje, ki traja le določen čas ter je uporaba dveh stanovanj vse- 
binsko in časovno povezana oziroma odvisna od opravljanja funkcije javnega 
pomena v smislu določbe 16. člena zakona o stanovanjskih razmerjih. 

Ker je izvršni svet po ustavi SR Slovenije politično izvršilni organ Skup- 
ščine SR Slovenije, ki med drugim lahko na podlagi zakonskega pooblastila 
izdaja uredbe in druge predpise za izvrševanje zakonov, ne bi mogel odločati 
o pravicah oziroma o njihovem obsegu, temveč v skladu s svojo funkcijo lahko 
z izvršilnim predpisom na podlagi zakonskega pooblastila neposredno izračuna 
in določi višino posameznih nadomestil, ki so kot pravice sicer urejene z za- 
konom. Zato je komisija predlagala, da se določba 5. člena prvotnega besedila 
zakonskega predloga v tem smislu spremeni. 

Na seji komisije dne 12. 12. 1967 je komisija obravnavala predlog zakona 
v prečiščenem besedilu. Ugotovila je, da novo besedilo vsebuje spremembe in 
dopolnitve, ki jih je komisija predlagala k 1. in 5. členu prvotnega besedila 
zakonskega predloga. Hkrati je obravnavala tudi ostale spremembe oziroma 
dopolnitve prvotnega besedila ter k njim ni imela pripomb. 
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Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona v skladu z ustavo in s pravnim sistemom. 

Št.: 020-31/67 
Ljubljana, 18. 12. 1967 

Odbor za organizacijsko-politična vprašanja republiškega zbora je na seji 
dne 14. decembra 1967 obravnaval in sklepal o predlogu zakona o pravicah 
funkcionarjev in drugih delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni v organih 
federacije, ki ga je Skupščini SR Slovenije dne 22. novembra 1967 predložil iz- 
vršni svet. 

V načelni obravnavi je odbor ugotovil, da so federacija in republike dolžne 
skrbeti za ustrezno strukturo kadrov, ki delajo v federaciji in da je predloženi 
zakon eden izmed ukrepov, s katerim se zagotavlja večja udeležba funkcio- 
narjev nia delovnih mestih v organih federacije. 

Hkrati je odbor ugotovil, da je treba vprašanja materialnih pravic in ob- 
vezmcsti, ki gredo funkcionarjem in drugim delavcem iz SR Slovenije, ki se 
zaposle v organih federacije in pogoje za pridobitev teh pravic, reševati le 
z zakonom. 

Odbor se je strinjal z vrstami in obsegom omenj^enih pravic. Prav tako 
je ugotovil, da je pravilno, da se posamezni primeri pogodbeno uredijo med 
izvršnim svetom in upravičencem, tako kot to predvideva zakonski predlog. 

Na tej podlagi je odbor predlog zakona v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi je odbor obravnaval možnost, da se nadomestila za 

posebne stroške iz tretje alinee 1. člena predloga zakona natančneje določijo 
oziroma navedejo vrste teh nadomestil. Vendar je v razpravi ugotovil, da to 
ni možno1 natančneje predvideti, ker so primeri zelo različni oziroma jih v 
dosedanji praksi, ko še ni bilo izplačevanja tovrstnih nadomestil, ni bilo možno 
registrirati. 

Odbor je na predlog predstavnika predlagatelja sprejel tudi spremembe 
in dopolnitve. 

K 3. členu : besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadomestila iz tega zakona ter način uporabe stanovanja, ki ga je upra- 

vičenec obdržal (druga alinea prvega odistavka 1. člena zakona), se določijo 
s pogodbo, ki jo sklene z upravičencem izvršni svet Skupščine SR Slovenije.« 

Dopolnitev in sprememba je potrebna zairadi tega, da se jesne je ugotovi, 
da ni s pogodbo določena samo višina delnega nadomestila za stanarino, 6e se 
upravičenec za določen čas preseli z družino in obdrži tudi prejšnje stanovanje, 
ampak tudi pravica izvršnega sveta, da s takšnim stanovanjem pod pogodbe- 
nimi pogoji v celoti ah delno razpolaga. 

Odbor predlaga republiškemu zboom, da predlagani zakonski predlog sprejme 
skupaj z navedenim amandmajem. 

Za svojega poročevalca na seji zbora je odbor določil predsednika odbora 
Ivana Rosa. 

St.: 020-31/67 
Ljubljana, 15. 12. 1967 
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Odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov organizacijsko-poli- 
tičnega zbora je na seij dne 18. 12. 1967 obravnaval in sklepal o predlogu zakona 
o pravicah funkcionarjev in drugih delavcev iz SR Slovenije, ki so zaposleni 
v organih federacije, in ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

Odbor je v načelni obravnavi ugotovil, da je potrebno zagotoviti tudi v 
okviru federacije ustrezno personalno strukturo kadrov, k čemur že dalj ngrca 
stremita tako republika kot federacija. Kljub temu pa slovenski delavci v 
organih federacije niso številčno dovolj zastopani in pregled zasedbe delovnih 
mest je pokazal, da je Slovenija v tem pogledu na zadnjem mestu v federaciji, 
saj ima od 253 funkcionariskih mest zasedenih le 21, izmed 693 ostalih mest pa 
je Slovencev prav tako le 21. 

Odbor meni, da je treba vprašanja, ki zadevajo pravice funkcionarjev in 
drugih delavcev iz SR Slovenije, zaposlenih v organih federacije, urediti z 
zakonom, kar gre za materialne obveznosti, poleg tega pa je treba na ta način 
tudi javno prikazati in obrazložiti, za kakšne pravice gre in v čem je vzrok 
za. sprejem takšnega zakona. Odbor je posebej poudaril, da je treba javnost 
obvestiti o položaju naših delavcev v organih federacije, ki doslej s posebnim 
predpisom ni bal urejen, in je prav zaradi tega tudi prišlo do upadanja števila 
Slovencev, zaposlenih v zveznih organih. 

Glede na to je odbor zakonski predlog v načelu sprejel. 
V podrobni obravnavi je odbor sprejel spremembo besedila člena 3, ki jo 

je predlagal predstavnik predlagatelja in je tako postala sestavni del zakon- 
skega predloga. 

Člen 3 se spremeni tako, da se glasi: 
»Nadomestila iz tega zakona ter način uporabe stanovanja, ki ga je upra- 

vičenec obdržal (2. alinea 1. odstavka, 1. člena zakona), se določijo1 s pogodbo, 
ki jo sklene z upravičencem izvršni svat Skupščine SR Slovenije.« 

Sprememba tega člena je potrebna zaradi tega, da se jasneje ugotovi, da 
ni ;s pogodbo določena samo višina delnega nadomestila za stanarino, če se 
upravičenec za določen čas preseli z družino1 in obdrži tudi prejšnje stanovanje, 
ampak tudi pravica izvršnega sveta, da s takšnim stanovanjem pod pogoji, 
določenimi v pogodbi, v celoti ali delno razpolaga. 

Odbor predlaga orgianizaeijsko-pohtičnemu zboru, da zakonski predlog 
sprejme z navedeno dopolnitvijo. 

Za svojega poročevalca je odbor določil poslanca Toneta Delafca. 

Št.: 020-31/67 

Ljubljana, 18. 12. 1967 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije — poročalo z dne 
21. 12. 1967, št. 020-31/67. 

PREDLOG ODLOKA 

o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1968 

Na podlagi 151. člena ustave Socialistične republike Slovenije in v zvezi 
z 52. členom zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveaiiji 
(Uradni list SRS, št. 36-196/64) je Skupščina Socialistične republike Slovenije 
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nia seji republiškega odbora dne 29. decembra in na seji organizacijsko-poHtič- 
nega zbora dne 27. decembra 1967 sprejela- 

ODLOK 

o začasnem financiranju republiških potreb v prvem trimesečju 1968 

1. Potrebe republiških organov in drugih uporabnikov proračunskih sredstev 
se v prvem trimesečju 1968 do sprejetja proračuna SR Slovenije za leto 1968 
financirajo na podlagi proračuna za leto 1967. 

2. Izdatki se smejo izvrševati v tem času največ do višine 25 '%> izdatkov 
proračuna SR Slovenije za leto 1967 po njegovih splošnih določbah. 

3. Izdatki po* tem odloku so sestavni del proračuna SR Slovenije za 1. 1968 
in se morajo pokazati v njegovem zaključnem računu za leto 1968. 

4. Ta odlok začne veljati *1. januarja 1968. 

OBRAZLOŽITEV 

Priprava predloga republiškega proračuna za leto 1968 je vezama na neka- 
tere poprejšnje odločitve federacije glede sprememb predpisov o stopnjah pri- 
spevkov v zvezi s predlagano delimitacijo stopenj. Poleg tega so za leto 1968 
predvidene spremembe v načinu zagotavljanja sredstev za kritje obveznosti, ki 
jih federacija prenaša na republike. V letošnjem letu je federacija zagotovila 
SR Sloveniji namenska dopolnilna sredstva v zvezi s prenosom financiranja 
službe državne varnosti in mejne službe. V letu 1968 naj bi se na republike 
prenesle obveznosti in sredstva za financiranje še nekaterih drugih zadev, npr. 
invalidnine. Vendar pa v letu 1968 federacija teh sredstev ne bi več zagotav- 
ljala republikam kot namenska dopolnilna sredstva, ampak v obliki ustrezne 
večje udeležbe republik pri izvirnih doho'dkih. 

Ker federacija do danes še ni sprejela ustreznih predpisov, v letošnjem 
letu ne bo mogoče sprejeti zakona o republiškem proračunu za leto 1968. 

1 Iz navedenih razlogov predlagamo, da se sprejme odlok o začasnem financi- 
ranju republiških potreb v prvem trimesečju 1968; s tem bi se omogočilo nor- 
malno financiranje v začetku prihodnjega leta. Predlagani odlok temelji na do- 
ločbi 52. člena zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Slo- 
veniji (Uradni list SRS, št. 36-196/64), po katerem se lahko izvršujejo izdatki 
v prvem četrtletju 1968 največ do 25 %> od izdatkov republiškega proračuna 
za leto 1967. 

Občine, ki sprejemajo dopolnilna sredstva iz republiškega proračuna 1967, 
bodo< v začetku leta 1968, do sprejetja republiškega proračuna za leto 1968, ta 
sredstva začasno prejemale po osnovah iz leta 1967. 

Tudi izobraževalni skupnosti SR Slovenije bodo v začetku leta 1968, do 
sprejetja zakona o stopnjah republiških prispevkov, davkov in taks začasno 
dotekali izvirni dohodki po obstoječih instrumentih, tj. 1 °/o od prispevka iz 
osebnega dohodka iz delovnega razmerja in 42,5 °/o od republiškega prometnega 
davka od prometa blaga na drobno. 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija skupščine SR Slovenije — poročilo z dne 
21. 12. 1967, št. 400-35/67. 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora — poročilo 
z dne 20. 12. 1967, št. 400-35/67. 

Začasni odbor za proračunski sistem in finance organizacijsko-političnega 
zbora — poročilo z dne 18. 12. 1967, št. 400-35/67. 

PREDLOG ZAKONA 

o vodnem prispevku za leto 1968 

1. člen 

Zavezanca vodnega prispevka za izkoriščeno ali uporabljeno vodo in zave- 
zanci vodnega prispevka za izpuščeno onesnaženo vodo plačujejo v letu 1968 
vodni prispevek po določbah tega zakona. 

2. člen 

Vodni prispevek za izkoriščeno ali uporabljeno vodo plačujejo: 
1. delovne in druge organizacije, ki proizvajajo električno energijo, od 

kWh pridobljene električne energije: 
a) termoelektrarne — po 0,0015 din; 
b) hidroelektrarne — po 0,0020 din; 
c) druge delovne organizacije — od kWh pridobljene električne energije 

v svoji termoelektrarni ali v svoji hidroelektrarni — po 0,0020 din. 
2. Delovne in druge organizacije, ki opravljajo industrijsko', rudarsko, ko- 

munalno ali obrtno dejavnost, ter civilne pravne oeebe in občani, ki opravljajo 
obrtne ali druge podobne dejavnosti — po količini m3 izkoriščene ali upocab- 
ljene vode: 

Za letno količino vode 
(v 000 m3) 

nad do 
Znaša vodni prispevek letno (v 003 m3) 

0 200 0,30 din/m3 

200 500 €0 003 din + 0,15 din/m3 od presežka 200— 500 
500 1 000 105 000 din + 0,09 din/m3 cd presežka 500— 1 000 

1 000 2 000 150 000 din + 0,05 din/m3 od presežka 1 000— 2 000 
2 000 10 000 200 000 din + 0 04 din/m3 cd presežka 2 000—10 000 

10 000 in več 520 000 din + 0,03 din/m3 cd presežka nad 10 000 

Če delovna ali druga organizacija, ki ni našteta v prvem odstavku te točke, 
opravlja kot pcetransko dejavnost katero cd dejavnosti iz prvega ofstavka, 
plačuje vodni prispevek po prvem odstavku od vode, izkoriščane ah uporabljene 
v tej dejavnosti. • 

3. Delovne organizscije, ki opravljajo dejavnost komunalnih vodovodov, 
plačujejo vodni prispevek — po 0,05 din od m3 izkoriščane ali uporabljene vode, 
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razen v primerih iz drugega odstavka 71. člena temeljnega zakotna 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 din od 
m3 izkoriščene vode. 

3. člen 

Občani, ki plačujejo prispevek iz osebnega dohodka od kmetijske dejav- 
nosti, plačujejo v letu 1968 namesto vodnega prispevka za izkoriščeno' ali upo- 
rabljeno vedo za 1 % povečano stopnjo prispevka iz osebnega dohodka od kme- 
ti jske dejavnosti. Na ta način zbrana sredstva se vplačujejo v vodni sklad SR 
Slovenije. 

Povečane stopnje prispevka po prejšnjem odstavku ne plačujejo občani od 
katastrskega dohodka zemljišč, ki so oproščena prispevka iz osebnega dohodka 
od kmetijske dejavnosti, in tudi ne od katastrskega dohodka zemljišč, za katera 
plačujejo odškodnino po določbah 1. do 3. točke drugega odstavka 87. člena 
temeljnega zakona o vodah. 

Odmero povečanja stopnje prispevka po prvem odstavku trga člena opravi 
pristojni občinski upravni crgan za finance po enakem postopku in hkrati z 
odmero prispevka iz osebnega dohodka od kmetijske dejavnosti 

I 
4. člen 

V letu 1968 so oproščeni plačila vodnega prispevka za izkoriščeno ali upo- 
. rabljeno vodo: 

a) premogovniki; 
b) občani za pogon vo<dnih mlinov, žag in podobnih vodosilnih naprav. 

5. člen 

Vodni prispevek za izpuščeno onesnaženo vodo p7ačujejo delovne organi- 
zacije, civilne pravne coefce in občani za onesnaženo vodo, ki jo izpušoajo 
v vodne tokove ali druge zbiralnike pri opravljanju svoje gcspodarske dejav- 
nosti po količini m3 izpuščene onesnažene vode in po stopnji njene onesnaže- 
nosti, izraženo v enotah (populacijskih ekvivalentnih E), in sicer: 

Za število enot 
 l   Znaša vodni prispevek letno v (000 E) 
nad do 

0 1 10 00 din/E 
1 5 10 000 din + 9,00 din/E od presežka 1— 5 
5 10 46 0D0' din + 4,C0 din/E od presežka 5— 10 

10 50 66 000 din + 1,00 din/E cd presežka 10— 50 
50 100 10>3 000 din + 0,50 din/E cd presežka 50—100 

100 300 131 000 din + 0,40 din/E cd presežka 100—300 
300 in več 211 000 din + 0,30 din/E cd presežka nad 300 

Način preračunavanja količine onesnažene vode in stopnjo njene onesna- 
ženosti v enote iz prejšnjega odstavka predpiše republiški sekretar za urbani_em. 

6. člen 

Vodni prispevek je dohodek vodnega sklada SR Slovenije; plačuje se na 
njegov žiro račun. 
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7. člecri 

Vodni prispevek se plačuje za čas od 1. januarja 1968 do 31. decembra 1968. 
Zavezanci iz 1., 3. in 4. točke 2. člena tega zakona, ki ugotavljajo količino 

pridobljene električne energije oziroma količino' izkoriščene .ali uporabljene 
vode s tehnično merilno napravo', obračunavajo in plačujejo vodni prispevek 
mesečno za nazaj, in sicer najpozneje do 25. v mesecu. 

Drugi zavezanci iz 2. člena (zavezanci iz 1., 3. in 4. točke, ki nimajo merilnih 
naprav, teir zavezanci iz 2. točke) in zavezanci iz 5. člena tega zakona plačujejo 
mesečno akontacijo do 25. v mesecu za nazaj. Mesečna akontacija znaša eno 
dvanajistino zneska, ki se dobi tako', da se na količine v letu 1967 pridobljene 
električne energije, uporabljena ali izkoriščene vode oziroma izpuščene one- 
snažena vede uporabi višina vodnega prispevka (tarifa), ki je predpisana s tem 
zakonom. Zavezancem, ki v letu 1967 niso plačevali vodnega prispevka, določi 
višino* mesečne akontacije zavod za vodno gospodarstvo SR Slovenije z od- 
ločbo1, zoper katero je dovoljena pritožba na republiški sekretariat za urbanizem. 

Zavezanci, navedeni v tretjem odstavku tega člena, priglasijo najpozneje 
do 31. januarja 1969 količino pridobljene električne energije, količino izkori- 
ščene ali uporabljene vode oziroma onesnažene vode zavodu za vodno gcspo- 
darstvo ŠR Slovenije, k;i izda odločbo o dokončni odmeri vodnega prispevka. 
Zoper odločbo O' dokončni odmeri vodnega prispevka, je dovoljena pritožba na 
republiška, sekretariat za urbanizem. 

8. člen 

Izpopolnjevanje obveznosti iz tega zakona kontrolira služba družbenega 
knjigovodstva. 

9. člen 

Z denarno kaznijo' do 10 000 dinarjev se kaznuje za prekršek delovna ali 
druga organizacija ali druga pravna oseba, ki ne vloži priglasitve v roku iz 
7. člena tega zakona ali ki ne plača ustreznega zneska vodnega prispevka v 
predpisanem roku. 

Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo do 
500 dinarjev tudi odgovorna oseba delovne ali druge organizacije ali druge 
pravne osebe. 

Posameznik, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 500 dinarjev. 

10. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 

I. Osnove za zakon 
Temeljni zakon o vodah (Uradni list SFRJ, št. 13-262/65) postavlja osnovni 

režim plačevanja vodnega prispevka. Ta se plačuje za proizvodno električno 
energijo, za izkoriščeno ali uporabljeno vodo in za onesnaženo vodo. Obenem 
postavlja zakon tudi načela finančne politike republiškemu vodnemu skladu, 
kamor se sredstva sitekajO'. Podrobnejšo realizacijo teh določil prepušča zakon 
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republikami. Ta predpiše s svojim zakonom višino vodnega prispevka za vsako 
leto posebej. Republika predpiše tudi osnove in merila za oprostitve in olajšave 
pri plačevanju vodnega prispevka. 

II. Predlog glede višine prispevka za leto 1968 v odnosu na leto 1967 
Predloženi zakon v celoti ohranja sistem plačevanja vodnega prispevka 

iz leta 1967 (ta je bil predpisan z zakonom o vodnem prispevku za leto 1967 — 
Uradni list SRS, št. 42/66). S tem se v letu 1968 ne predvideva v nobenem 
primeru povečanje niti znižanje obremenitve posameznih organizacij z vođinim 
prispevkom, razen v primerih, ko bi v letu 1968 nastopile individualne spre- 
membe v porabi oziroma onesnaženju vode ali spremembe v količini proizve- 
dene električne energije. 

Tak predlog zakona je izdelan na znanih stališčih glede obremenitve de- 
lovnih organizacij s posameznimi prispevki. 

III. Planirana sredstva v odnosu na srednjeročni plan vodnega sklada 
Minimalni srednjeroični plan vodnega sklada SR Slovenije za obdobje 1966 

do 1970, ki ga je leta 1966 sprejela Skupščina SR Slovenije, predvideva, da bo 
vo'đni sklad letno vlagal sredstva v višini 39,5 milij. din za reševanje primarnih 
problemov vodnega gospodarstva v Sloveniji. 

Ta sredstva bi se po osnovnih postavkah uporabljala takole: 

1. vzdrževanje varstvenih objektov in naprav 21,00 milij. 
(tu je mišljeno celotno vzdrževanje reguliranih in nere- 
guliranih vodotokov in odprava poškodb); 

2. investicije v varstvene objekte 11,65 miliji. 
od tega: 
— regulacije  10,38 milij. 
— hudourniki  1,27 milij. 

3. krediti za graditev čistilnih naprav 
(so samo obveze iz leta 1966)  3,00 milij. 

4. študije 2,40 milij. 
(vključena tudi izdelava vodnogospodarskih osnov) 

5. upravni stroški  1,40 milij. 

Po predvidevanjih realizacije zakona o vodnem prispevku za leto 1967 se 
računa, da bodo zbrana sredstva v vodnem skladu znašala 33 milij. din. Ker 
predlog zakona za leto 1968 ohranja iste obremenitve, lahko s to višino sredstev 
računamo tudi v letu 1968. S tem nastopa deficit sredstev, ki bo predvidoma 
znašal okoli 6,5 milij. din,. 

Izvršni svet meni, da bi bilo potrebno pred izdelavo rebalansa srednjeroč- 
nega plana vodnega sklada SR Slovenije temeljito analizirati naslednje možnosti: 

— morebitnega povečanja sredstev, zbranih na področjih, kjer se posamezna 
dela izvajajo, kot nadomestilo' izpada sredstev vodnega sklada; 

— povečanje vodnega prispevka v letu 1969 in 1970 tako, da bi ta v 
glavnem zagotovil izpad sredstev v letu 1968; 

— korekture srednjeročnega plana le v tem smislu, da se nekatera dela 
prenesejo v leto 1971. 

32 
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POROČILA 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. decembra 1967 obravnavala predlog zakona o vodnem prispevku za leto 
1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bito ugotovljeno, da po določbi 74. člena temeljnega 
zakona o vodah (Ur. 1. SFRJ, št. 13 65) predpisuje višino vodnega prispevka 
republika; vodni prispevek se predpiše ptred začetkom leta, za katero se pla- 
čuje. Predlagani zakon je glede na to potreben, zaradi pravočasne določitve 
višine vodnega prispevka na območju SR Slovenije za leto 1968 ter zaradi 
ureditve s tem povezanih vprašanj. 

Po ugotovitvah komisije predlagani zakon določa za leto 1968 vodni pri- 
spevek na enakih osnovah in v enaki višini kot so bile določene z zakonom o 
vodnem prispevku za leto 1967. V glavnem na enak način kot za leto 1967 
predlagani zakon rešuje tudi druga vprašanja. Pomembnejši spremembi v pri- 
merjavi z ureditvijo v preteklem letu predstavljata 8. in 9. člen predlaganega 
zakona glede pristojnosti službe družbenega knjigovodstva v zvezi s kontrolo 
izpolnjevanja obveznosti po tem zakonu ter glede sankcij. 

Komisija k predlogu zakona ni imela načelnih pripomb. 
V podrobni obravnavi besedila zakonskega predloga je komisija k njegovim 

posameznim določbam predlagala naslednje spremembe: 
K 9. členu : na koncu besedila prvega odstavka se črtajo besede: »ali 

ki ne plača ustreznega zneska vodnega prispevka v predpisanem roku«. 
Po določbi 1. Sena temeljnega zakona o prekrških (Ur. 1. SFRJ, št. 26/65) 

so prekrški z zakonom iin drugimi predpisi določene kršitve javnega reda. V 
tem primeru je že nekoliko- vprašljivo, 6e je mogoče zamudo s plačilom smatrati 
kot kršitev javnega reda v smislu temeljnega zakona o prekrških, poleg tega 
pa so zairadi zagotovitve plačila na voljo redna sredstva za izterjavo, zamudne 
obresti in drugi ukrepi. Iz določbe 8. člena predlaganega zakona poleg tega 
izhaja, da izpolnjevanje obveznosti iz tega zakona kontrolira tudi služba druž- 
benega knjigovodstva. S to svojo kontrolo tudi lahko- učinkovito zagotavlja 
plačevanje odmerjenega vodnega prispevka, kajti pod pojmom kontrole je, tudi 
po tolmačenju predstavnika izvršnega sveta, v tej zvezi pojmovati celotno kon- 
trolno funkcijo službe družbenega knjigovodstva, torej tudi obvezna izločitev 
sredstev po pravnomočni odločbi o odmeri vodnega prispevka. 

K 10. členu: Besedilo določbe se spremeni tako, da se glasi: 
»Ta zakon začne veljati 1. januarja 1968.« 
Ker se predlagani zakon o vodnem prispevku sprejema za obdobje od 

1. januarja 1968 do 31. decembra 1968, je pa dvomljivo-, da bi glede na datum 
zasedanja pristojnih skupščinskih zborov in možnosti objave začel veljati s 
1. 1. 1968 ob redni klavzuli »osmi dan po objavi« — je potrebno pravočasno 
uveljavitev zakona zagotoviti s predlagano spremembo. 

Predstavnik izvršnega sveta se je s predlaganima spremembama strinjal 
in sta tako poštah sestavni del besedila zakonskega predloga. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije meni, da je predlog 
zakona, s predlaganima spremembama, v skladu z ustavo in s pravnim .ciste- 
rnom. 

St.: 420-17/67 
Ljubljana, 21. 12. 1967 
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Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve repu- 
bliškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospo- 
darskega zbora sta na skupni seji dne 21. 12. 1967 razpravljala o predlogu 
zakona o vodnem prispevku za leto 1968, ki ga je Skupščini SR Slovenije pred- 
ložil izvršni svet. 

V načelni razpravi sta odbora ugotovila, da predlog zakona o vodnem pri- 
spevku za leto 1968 v celoti ohranja sistem plačevanja vodnega prispevka, ki 
je veljal za leto 1967. Zato zakonski predlog predvideva, da bo možno v letu 
1968 zbrati sredstva v višini 33 milijonov dinarjev, kolikor so ta sredstva zna- 
šala v letu 1967. S tem se v letu 1968 ne predvideva povečanje niti znižanje 
obremenitve posameznih organizacij z vodnim prispevkom, razen, v primeru, 
kjer bi nastopile individualne spremembe v porabi oziroma onesnaženju vode 
ali spremembe v količini proizvedene električne energije. 

Čeprav razmere v vodnem gospodarstvu narekujejo', da ee zberejo večja 
sredstva za urejanje vodnih objektov, pa za leto 1968 zaradi ostrejših pogojev 
gospodarjenja, ki so nastali z uveljavitvijo ukrepov gospodarske reforme, ni bilo 
možno- povečati sredstev v te namerne. 

Glede na to, da srednjeročni plan vodnega sklada, ki ga je sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije, predvideva, da bo potrebno v obdobju 1966'—1970 vložiti 
letno v vzdrževanje varstvenih objektov in naprav, v novogradnje ter študije, 
projekte in raziskave skupno 39 milijonov 450 000 dinarjev, se pojavlja deficit 
v višini okoli 6,5 milijona dinarjev. 

Odbora sta bila mnenja, da bi bilo potrebno že v letu 1968 storiti vse 
potrebno, da bi se dinamika zbiranja sredstev za urejanje vodnih objektov do 
konca srednjeročnega plana uskladila. Pred eventualno potrebo, da se izdela 
rebalans srednjeročnega plana, bi bilo potrebno proučiti možnosti povečanja 
vodnega prispevka v letu 1969 in 1970. 

Poslanci so poudarili, da bi bito čimprej potrebno izvršiti spremembe v 
temeljnem zakonu o vodah, ker le-ta ne ustreza sedanjim potrebam kom- 
pleksnega urejanja vodnega gospodarstva. Prav tako bi bilo potrebno obstoječi 
republiški zakon o vodah izpoptjjniti v tem smislu, da se proučijo druge mož- 
nosti zajemanja vodnega prispevka, ker sedanji način degreaije ne ustreza 
osnovnim načelom gospodarskega sistema, da so pogoji gospodarjenja za vse 
gospodarske organizacije enaki. V tej zvezi je bilo tudi poudarjeno, da bi v 
bodoče morah sodelovati pri financiranju vodnega gospodarstva vsi dejavniki, 
ki so kakorkoli povezani z vodnim gospodarstvom. 

V razpravi so člani obeh odborov ugotavljali, da so vprašanja s področja 
vodnega gospodarstva pereča in da, jim bo potrebno v bodoče posvetiti vso 
pozornost, zato so predlagali, da republiški sekretariat za urbanizem pospeši 
izdelavo kompleksne problematike vodnega gospodarstva, ki bo omogočila oce- 
nitev realnih potreb in možnosti uspešnejšega reševanja odprtih problemov. 

V podrobni obravnavi predloga zakona odbora nista imela nobenih spre- 
minjevalnih in dopolnilnih predlogov. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradnjo in komunalne zadeve repu- 
bliškega zbora in odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospo- 
darskega zbora predlagata republiškemu zboru oziroma gospodarskemu zboru, 
da sprejmeta predlog zakona v predloženem besedilu. 

Odbor za urbanizem, stanovanjsko izgradilo in komunalne zadeve repu- 
bliškega zbora je določil za svojega poročevalca poslanca Vladimira Zupan- 

32* 
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čiča, odbor za proučevanje zakonskih in drugih predlogov gospodarskega zbora 
pa je določil poslanca inž. Petra Skoka. 

St.: 420-17/67 
Ljubljana, dne 21. 12. 1967 

PREDLOG ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji 

1. člen 

V zakoin o financiranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji 
(Uradni list SRS, št. 36-196/64) se za 143. členom doda nov 143 a člen, ki se 
glasi: 

»Šteje se, da so dohodki republiškega proračuna za leti 1967 in 1968 dose- 
ženi z dnem, ko plača zavezanec prispevke, davke, takse in druge republiške 
dohodke, pri prometnem davku pa z dnem, ko plača kupec proizvod, od kate- 
rega se plača davek. 

Dohodki republiškega proračuna, ki so doseženi po prejšnjem odstavku do 
31. decembra, vplačani pa v proračun do 31. januarja naslednjega leta, pri- 
padajo proračunu za tisto koledarsko leto, v katerem so doseženi. Ti dohodki 
se lahko dodelijo nosilcem oziroma uporabnikom sredstev republiškega pro- 
računa do zneskov, ki so> jim bili določeni v posebnem delu republiškega 
proračuna za ustrezno leto, vendar siamo do 31. januarja naslednjega leta.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SRS«. 

OBRAZLOŽITEV 
e 

Glede na tehniko obračunavanja in plačevanja proračunskih dohodkov del 
dohodkov, ki se obračunajo in plačajo1 do 31. deoembra, priteče na žiro račune 
proračunov šele v naslednjem letu. Po določilu 149. člena temeljnega zakona 
o financiranju družbeno-političnih skupnosti se ti dohodki ne morejo razpo- 
rejati koristnikoim za plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklega leta. Ker pa 
so postavljeni proračuni na bazi realizacije vseh dohoidkov, ki izvirajo iz pro- 
meta, plačanega do 31. decembra, in ker proračuni zaenkrat še ne razpolagajo 
z zadostnimi obratnimi sredstvi, ni mogoče pokriti vseh planiranih izdatkov 
proračunov do konca leta. 

Da bi se lahko proračunski izdatki izvrševali tudi v začetku leta za pre- 
teklo leto, je zvezni izvršni svet predložil zvezni skupščini predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o financiranju družbeno-poli- 
tičnih skupnosti. Predlog zakona določa, da se sredstva, ustvarjena do konca 
koledarskega leta, na katero se nanaša proračun, vplačana pa so v proračune 
do 31. januarja naslednjega leta, lahko razporejajo notsilcem oziroma kiorist- 
nikom proračunskih sredstev do konca februarja naslednjega leta. 

Naknadno pa je zvezni izvršni svet predložil zvezni skupščini amandma 
k navedenemu predlogu zakona. Po amandmaju se predlog zakona spremeni 
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tako, da velja sprememba le za leti 1967 in 1968, da se dohodki lahko raz- 
porejajo nosilcem oziroma koristnikom proračunskih sredstev do konca janu- 
arja naslednjega, leta, ne pa do' konca februarja, kot je predvideno v predlogu, 
in da te določbe veljajo' za zvezni proračun, druge družbenopolitične skupnosti 
pa lahko same odločijo, da dohodke svojega proračuna za leto 1967 in 1968 
uporabljajo1 na enak način, kot je določeno za zvezni proračun. 

Iz enakih razlogov kot zvezni proračun tudi republiški proračun do konca 
t. 1. ne bo' mogel nakazati koristni koan in nosilcem proračunskih postavk sred- 
stev dO' planirane višine, temveč bo del sredstev možno dati šele v januarju 
1968. Po določbi 58. in 136. člena zakona o financiranju družbeno-političnih 
skupnosti v SRS konec leta zapadejo sredstva za posebne namene. Zato* pred- 
lagamo, da skupščina SRS sprejme predlagano spremembo zakona o financi- 
ranju družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, po kateri se lahko dohodki 
in izdatki republiškega proračuna za leti 1967 in 1968 izvršujejo do 31. januarja 
naslednjega leta. Podlago za predlagano spremembo zakona daje sprememba 
temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, po kateri imajo 
možnoist tudi občine, da po potrebi urejajo to vprašanje z odloki. 

POROČILA 

Zakoncdajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je na svoji seji dne 
21. 12. 1967 obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona o financiranju 
družbeno-političnih skupnosti v SR Sloveniji, ki ga je Skupščini SR Slovenije 
predložil izvršni svet. 

V načelni obravnavi je bilo ugotovljeno', da je zvezni skupščini predložen 
zakon o dopolnitvi temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skup- 
nosti, s katerim se omogoča, da se sredstva, ustvarjena do konca koledarskega 
leta, na katero se nanaša proračun, vplačana pa so do konca januarja, nasled- 
njega leta, lahko razporejajo' nosilcem oziroma koristnikorn proračunskih sred- 
stev tudi do konca januarja naslednjega leta. Po predlogu navedenega zveznega 
zakona naj bi ta sprememba veljala le za leti 1967 in 1968, pri čemer pa zvezni 
zakon ureja to vprašanje le za zvezni proračun, glede ostalih družbeno-poli- 
tiičnih skupnosti pa določa, da lahko same določijo, da bodo dohodke svojih 
proračunov za leti 1967 in 1968 uporabljale na enak način. Navedeni zvezni 
zakon naj bi bil sprejet na prvih prihodnjih sejah pristojnih zborov zvezne 
skupščine. 

Komisija k predlaganemu zakonu, s katerim se to vprašanje ureja za po- 
trebe financiranja SR Slovenije, ni imela načelnih pripomb' glede vsebine pred- 
laganih rešitev; vendar pa meni, da dokler ni sprejeta ustrezna .sprememba 
temeljnega zakona o financiranju družbeno-političnih skupnosti, predlagani re- 
publiški zakon nima osnove v obstoječi pravni ureditvi in ga je zato' mogoče 
sprejeti žele po sprejemu ustrezne dopolnitve v zveznemi temeljnem zakonu. 

St.: 402-24/67 
Ljubljana, 25. 12. 1967 

Odbor za družbeni plan, finance in proračun republiškega zbora — poročilo 
z dne 25. 12. 1967, št. 402-24/67. 
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PREDLOG SKLEPA 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega 
sodišča v Celju 

Na podlagi 16. alinee 135. člena in 4. alinee 152. člena ustave Socialistične 
republike Slovenije ter II. amandmaja k ustavi Socialistične republike Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 16-144/67) in v zvezi s 6. in 10. členom zakona o gospo- 
darskih sodiščih v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20-221/65) in s 45. členom 
zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list SFRJ, št. 7-83/65) je republiški zbor 
Skupščine SR Slovenije na seji dne 7. decembra 1967 sprejel 

SKLEP 

o določitvi števila in izvolitvi sodnikov porotnikov okrožnega gospodarskega 
sodišča v Celju 

I. 

Okrožno gospodarsko sodišče v Celju ima 54 sodnikov porotnikov. 

II. 

Za sodnike porotnike se izvolijo: 

1. BABIC Alojz, računovodja, »A g roko m b i na t«, Krško; 
2. BAUER ing. Venčeslav, tehnični vodja, keramična industrija, Liboje; 
3. BELE J Marjan, šef prodaje, železarna, Štore; 
4. BERNARD Emerik, direktor delovne enote — notranja trgovina, »Kovino- 

tehna« veletrgovina s tehničnim blagom — izvoz-uvO'Z, Celje; 
5. BOGATAJ Vlado, vodja splošno-kadrovskega sektorja, »Savinja« lesno in- 

dustrijski kombinat, Celje; 
6. BUKANOVSKY ing. Aleksander, gradbeni inšpektor, skupščina občine Celje; 
7. BUTARA Zlata, računovodja, zdravstveni dom, Brežice; 
8. CANKAR Ivanka, računovodja, restavracija »-Ojstrica«, Celje; 
9. CAPUDER Karel, vodja organizacijsko-tehnične službe »Klima« industrija 

aetrotermičnih aparatov, Celje; 
10. DERNAC Ivan, direktor, gostinsko podjetje, Braslovčs; 
11. DOŽLER Ida, knjigovodja, steklarna »Boris Kidrič«, Rogaška Slatina; 
12. DVORNIK Maks, direktor, podjetje »Kleparstvo-vodovod«, Šoštanj; 
13. ERJAVEC Majda, računovodja, »Utež«, servis za popravilo tehtnic, Celje; 
14. GERMOVSEK Ivan, direktor, trgovsko podjetje na veliko in malo »Krka«, 

Brežice; 
15. HALOŽAN Anica, računovodja, zdraviliško gostinsko podjetje, Rogaška 

Slatina; 
16. HOČEVAR Silva, pravni referent, tovarna »Aero«, Celje; 
17. HREN Majda, glavni knjigovodja, kovaška industrija, Zreče; 
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18. HRUP Avgust, računovodja, tovarna dokumentarnega in kartonskega pa- 
pirja, Radeče; 

19. HUDOLETNJAK Tomo, sekretar, občinski odbor RK, Velenje; 
20. JELEN Stanislav, računovodja, bolnišnica za tuberkulozo, Topolšica; 
21. JURKO Stane, vodja splošnega kadrovskega sektorja, industrija volnenih 

izdelkov, »Volna«, Krško; 
22. KOKOT Franc, vodja kadrovsko-socialne službe, železniško transportno pod- 

jetje Maribor, prometna sekcija, Celje; 
23. KOSTEVC ing. Bernard, obratovodja, Cinkarna, Metalurško kemična in- 

dustrija, Celje; 
24. KOSEC Stanko, računovodja, tovarna nogavic, Polzela; 
25. KOŽIC ing. Desanka, šef gradbenoinvesticijskega sektorja, gozdarstvo in 

lesna industrija, Nazarje; 
26. KOZJAN Stane, sekretar, kmetijski kombinat, Šentjur; 
27. KUKOVEC Slavko, vodja delovne enote, »Ingrad« gradbeno industrijsko 

podjetje, Celje; 
28. KUSTRIN Vladimir, načelnih finančnega oddelka, komunalni zavod za so- 

cialno zavarovanje, Celje; 
29. LAH ing. Anton, referent za živinorejo in poljedelstvo, kmetijski kombinat, 

Šmarje; 
30. LAZNIK Edvard, vodja knjigovodstva, rudnik lignita, Velenje; 
31. LENASSI Elvira, ved ja komerciale, Plinarna-vodovod, Celje; 
32. MIRNIK Marija, upokojenka, Celje, Kocbekova št. 5; 
33. MOZER Silvan, vodja gospodarsko računskega sektorja, Elektrarna, Bre- 

stanica; 
34. NOVAK Vera, šef prodaje, »Tkanina-galanterija« trgovsko podjetje na ve- 

liko, Celje; 
35. OGNER ing. Janez, predstojnik Vrtnarske šole, kmetijski izobraževalni 

center, Celje; 
36. PANZA Franjo, vodja organizacijskega oddelka, »Emo« emajlirnica, metalna 

industrija, Celje; 
37. PERC Tine, vodja pravne službe, »Toper« tovarna perila, konfekcije, prešitih 

odej in pletenin, Celje; 
38. PILIH Jože, direktor, »Gradnja« gradbeno podjetje, Žalec; 
39. PLASKAN Vlado, direktor kooperacijske proizvodnje, kmetijski kombinat, 

Žalec; 
40. PLETERSKI Drago, vodja komerciale, trgovsko podjetje »Preskrba«, Krško; 
41. PRELOVEC Slavko, upokojenec, Celje, Dečkova št. 54; 
42. ROJKO Budislav, nabavno-prodajni referent, »Konus«, usnjarski kombinat, 

Slovenske Konjice; 
43. ROSKER Janez, pravni referent, tovarna celuloze in papirja »Đuro Salaj«, 

Krško; 
44. SEDOVNIK Jože, vodja splošnega sektorja, tovarna tehtnic, »Libela«, Celje; 
45. SKARLOVNIK Maksimiljan, komercialno-tehnični referent, lesno industrij- 

sko podjetje, Slovenjske Konjice; 
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46. STEBLOVNIK Edo, direktor, »Agiroproimet« trgovsko podjetje, Celje; 
47. ŠTEFANSKY Jelka, tajnik, zdravstveni diom, Celje; 
48. ŠTRUKELJ Slavko, šef komercialnega oddelka »Kopitarna«, Sevnica; 
49. UREK Jože, direktor, stanovanjsko komunalno podjetje, Brežice; 
50. VERSTOVSEK Sonja, referent za devizni kredit, kreditna banka, Celje; : 

51. ZELENKO Jože, pomočnik računovodje, »Gorenje«, tovarna gospodinjske 
opreme, Velenje; 

52. ZOR Marjan, šef splošnega sektorja, Pivovarna, Laško; 
53. ZAGER Anton, varnostni tehnik, »Obnova«, splošno obrtno podjetje, Celje; 
54. ŽUGlC Jože, vodja komerciale, konfekcija »Lisca«, Sevnica. 

III. 

Izvoljeni sodniki porotniki nastopijo svojo funkcijo- 28. decembra 1967, ko 
preneha funkcija sedanjim sodnikom porotnikom tega sodišča. 

OBRAZLOŽITEV 

Komisija za volitve in imenovanja Skupščine SR Slovenije je na seji dne 
20. novembra 1967 razpravljala o kandidatih za sodnike porotnike okrožnega 
gospodarskega sodišča v Celju. Po predlogu predsednika okrožnega gospodar- 
skega sodišča zadostuje za nemoteno delo sodišča 54 sodnikov porotnikov. 

V predpripravah je okrožno gospodarsko sodišče izdelalo analizo o poprečni 
obremenitvi sodišča po občinskih območjih, upoštevajoč težino in razsežnost 
pravdnih sporov ter v praksi opažene specifičnosti porotniško obravnavanih 
zadev po posameznih gospodarskih panogah in krajevnih območjih. Na pod- 
lagi zbranih podatkov in po posvetovanju s predsedniki občinskih skupščin, 
predsedniki občinskih konferenc SZDL, sindikalnih svetov in s sekretarji ko>- 
mitejev ZK je bil utrjen ključ za številčnoi razdelitev sodnikov porotnikov po 
občinah in po panogah. 

Predlog kandidatov je bil sestavljen na podlagi predlogov svetov in uprav- 
nih odborov gospodarskih organizacij, sindikalnih svetov in odborov SZDL. 

Med predlaganimi je: 26 kandidatov iz proizvodnih organizacij, 13 kandi- 
datov iz ostalih delovnih organizacij, 6 kandidatov iz kmetijstva in njenega 
prometa, 9 kandidatov pa iz zdravstva, bank, organov uprave in drugih vej 
dejavnosti. 

Po .izobrazbi je predlaganih 8 kandidatov z nižjo, 28 s srednjo, 9 z višjo 
in 9 z visoko šolsko izobrazbo. 

Od 54 kandidatov je predlaganih 12 žensk. 
Da bi se zagotovila tudi kontinuiteta dela, je med predlaganimi kandidati 

19 dosedanjih sodnikov porotnikov. 
Vsi kandidati so dali svoj pristanek na izvolitev. 
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VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA 

ki jih je opravil republiški zbor Skupščine SR Slovenije s svojimi sklepi na 
sejah dne 13. in 29. decembra 1967 

Izvolijo se: 

1. za sodnika okrožnega sodišča v Ljubljani Božidar Verbič, sodnik 
občinskega sodišča Ljubljana I.; 

2. za sodnika okrožnega sodišča v Murski Soboti Andrej Rošker, sodnik 
občinskega sodišča v Murski Soboti; 

3. v komisijo' Skupščine SR Slovenije za, vprašanja mednarodnih odnosov: 

za predsednika: 

Edo Brajnik, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 

za člane: 

dr. Vladimir Benko, direktor, visoka šola za politične vede, Ljubljana, 
dr. Borut B o h t e, asistent mednarodnega prava, pravna fakulteta, Ljub- 

ljana, 
Jože Ingolič, poslanec republiškega zbora Skupščine SR Slovenije, 
Mirko J a k š e , pomočnik generalnega direktorja, tovarna zdravil »Krka«, 

Novo mesto, 
ing. Vladimir K 1 a v s , poslanec gospodarskega zbora Skupščine SR Sk>- 

venije, 
Drago K o š m r 1 j , urednik zunanjepolitične redakcije, RTV Ljubljana, 
Miloš Poljanšek, poslanec prosvetno-kul turnega zbora Skupščine SR 

Slovenije, 
dr. Vanek Šiftar, poslanec organizacijsko-političnega zbora Skupščine 

SR Slovenije. 

Imenujejo se: 

1. v upravni odbor sklada SR Slovenije za pospeševanje kulturnih de- 
javnosti: 

za predsednika: 

Ivo Tavčar, predsednik komisije za družbeno-politična in idejna vpra- 
šanja presvete, znanosti in kulture pri CK ZKS, 

za člane: 
Aleksander B a s s i n , tajnik akademije za likovno umetnost, Ljubljana, 
Stojan B a t i e, akademski kipar, Ljubljana, 
Branko B e r č i č , vodja rokopisnega oddelka pri narodni in univerzitetni 

knjižnici, Ljubljana,, 
Stane Bernik, glavni urednik »Sinteze«, Ljubljana, 
Janko J a r c , ravnatelj Dolenjskega muzeja, Novo mesto, 
Ignac K a m e n i k , dramaturg Slovenskega narodnega gledališča, Ma- 

ribor, 
Miro K o c i j a n , predsednik skupščine občine Koper, 
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2. v upravni odbor sklada SR Slovenije za pospeševanje proizvodnje in 
predvajanja filmov: 

za predsednika: 

Rudi Janhuba, dosedanji generalni konzul SFRJ v Trstu, 

za člane: 

Jože Babic, filmski in gledališki režiser, Ljubljana, 
Jože Gale, predstojnik katedre za filmsko in televizijsko režijo, akade- 

mije za gledališče, radio, film in televizijo, 
Dragana Kraigher, asistent na visoki šoli za politične vede, Ljubljana, 
dr. Boris Kuhar, direktor etnografskega muzeja, Ljubljana, 
dipl. inž. Filip Kumbatovič, prorektor, akademija za gledališče, radio, 

film in televizijo, 
Niko L u k e ž , sekretar sekcije za kulturo, republiška konferenca SZDL 

Slovenije, 
Marijan M a h e r , urednik filmske redakcije, RTV Ljubljana, 
Ostoj T u m a , direktor kinematografskega podjetja, Ljubljana, 

3. v upravni odbor Prešernovega sklada: 

za predsednika: 

Boris Z i h e r 1, akademik, redni profesor na visoki šoli za politične vede, 
Ljubljana, 

za člane: 

Rafael A j 1 e c, urednik komorne glasbe pri RTV Ljubljana, 
Oto B a j d e , profesor, prorektor akademije za glasbo, Ljubljana, 
Božidar Borko, književnik, Ljubljana, 
dr. Marijan Britovšek, docent na filozofski fakulteti, Ljubljana, 
Tone F a j f a r, član predsedstva republiške konference SZDL Slovenije, 
ing. arh. Branko K o c m u t, samostojni projektant pri Komuna-projekt, 

Maribor, 
Ciril Kosmač, književnik, Portorož, 
France Kosmač, filmski režiser pri Viba film, Ljubljana, 
Jože Košar, direktor založbe »Obzorja«, Maribor, 
ing. arh. Stanko K r i s 11, šef projektivne skupine za gradnjo nove bol- 

nišnice, Ljubljana, 

4. v svet zavoda prehodnega mladinskega doma v Ljubljani Marija L u 1 i k - 
Peternel, sodnik občinskega sodišča Ljubljana I., 

5. v razpisno komisijo za sestavo predloga za direktorja geološkega zavoda 
v Ljubljani: 

Vladimir Lešnik, pomočnik republiškega sekretarja za gospodarstvo in 
inž. Gregor Pungartnik, tehnični direktor, rudnik svinca in topilnice 

Mežica. 
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